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زاغآ رس 

يا اهنابایب ،  دننک  دابآ  يا  اهناراب ،  دنزیر  ورف  يا  اهنامز ،  دنهد  موادت  نیمز و  دننارتسگ  يا  اهنامـسآ ،  اپ  رب  تا  هدارا  زا  يا  یهلا ، 
كاپ يا  اه ،  ناهرب  دنهد  هئارا  يا  اهناصقن ،  دننک  راکشآ  يا  اهناتـسلگ ،  رگـشیارآ  يا  اه ،  نشلگ  شاقن  يا  اهناتـسب ،  دننک  مرخ 

 ، اهناغفا اه و  هلان  دننک  تباجا  يا  اهناجدنروآدیدپ ،  يا  اهنایسن ،  دننک  جالع  يا  اهناهن ،  رهاظ و  ياناد  يا  اهناوید ،  زا  هانگ  دننک 
.اهنامورس یب  رب  یفطل  اه ،  ناوتان  رب  یناسحا  اه ،  ناشیرپ  رب  یتیانع 
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هراشا

تفـصو هب  يا  اه ، تیعقاو  دـننک  نایب  يا  اهدرد ،  دـننک  نامرد  يا  اهداب ،  دـنهد  تکرح  يا  اـهایرد ،  دـنروآ  دوجو  هب  يا  یهلا ، 
يا اه ،  هنـشت  دـننک  باریـس  يا  اه ،  هنـسرگ  دننکریـس  يا  اهبیع ،  دـنناشوپ  يا  اه ،  لکـشم  لالج  يا  اهلد ،  دـیما  يا  اـهانث ،  همه 

 . اهرطخ دننک  فرطرب  يا  اهاطخ ،  دنزرمآ 

يا افـش ،  تدای  يا  اود ،  يدرد  ره  هب  يا  س ، )  ) ارهز همطاف  قلاـخ  يا  یـضترم ،  دـننک  باـختنا  يا  یفطـصم ،  دـننک  ثوعبم  يا 
يا اورنامرف ،  یتسه  مامت  يا  اجر ،  دیما و  ار  تناقشاع  يا  افص ،  وت  زا  ار  دوجو  تلکمم  يا  اعد ،  دننک  تباجا  يا  ایض ،  ار  یتسه 

ریخ و عبنم  ار  تزیچان  دنب  نیا  امـس ،  ضرا و  دـنرادهگن  يا  اون ،  یب  ياون  يا  اطع ،  دوج و  عبنم  يا  اسراپ ،  تلذرـس  تهاگرد  هب 
 . امرف رش  زا  نوصم 

ص:2
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 ، الب دهع  دنریگ  يا  ابـص ،  داب  دنتـسرف  يا  اطخ ،  هانگ و  دنـشخب  يا  ایر ،  یب  بلق  بیبح  يا  انغ ،  جنر و  دننک  فرطرب  يا  یهلا ، 
 ، اهتنم ءدبم و  يا  انرب ،  وریپ  رب  هدننک  محر  يا  اربم ،  یصقن  بیع و  رهز  يا  ایمیک ،  تقشع  يا  ایلوا ،  جنگ  يا  ءایبنا ،  دنتـسرف  يا 

نودب يا  اشت ،  نم  لذت  اشت و  نمزعت  يا  یتا ،  لهدـننک  لزان  يا  انف ،  تدوجو  ربارب  رد  تادوجوم  مامت  يا  اقب ،  تایح و  نیع  يا 
 . اغد یلغد و  زا  هدب  متاجن  اوه ،  نک  رود  منورد  زا  الص ،  نزب  مناج  هب  ادگ ،  نیا  ترخآ  ایند و  يانغ  يا  اج ،  ناکم و 

ص:3
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زا ار  مـلد  اـمرف ،  ررقم  يوـنعم  يزور  ما ،  هنــسرگ  بـلق  يارب  اـمرف ،  روـنم  تلاـمج  قارــشا  هـب  ار ،  منطاـب  کــیرات  بـش  یهلا ، 
يدوجوم ارم  امرف ،  رظن  ناوتان  داتفا  نیا  رب  اـمرف ،  رمث  رپ  ار  متاـیح  اـمرف ،  رثا  اـب  ناـگمه  يارب  ار  مدوجو  اـمرف ،  ربخ  تیدونـشوخ 

فطل زا  ار  مناور  اـمرف ،  رترب  ار  متین  اـمرف ،  رتهب  ار  متداـبع  اـمرف ،  رتشوخ  ار  متـالاح   ، اـمرف ربکا  ناوضر  ار  مهاـگیاج   ، اـمرفرگید
رطعم تلاصو  هب  ار  ما  هدیـشک  نارجه  ناج  امرف ،  نشور  تمارک  ناـفرع و  رون  هب  ار  مدوجو  غارچ  اـمرف ،  رونا  رهم  نوچ  تتمحرو 

 . امرف رسیم  تتمحر  هاگشیپ  هب  ار  ادگ  نیا  ندیسر  هار  امرف ، 

مراخ وچ  اما  لگ  هن  شرازلگ  رب  مرای  هاگرد  رب  یئادگ 

متسه هدنمرش  يا  هدنب  هنیمک  متسه  هدرمژپ  هنگ  زا  ینازخ 

فک رد  هیام  مرادن  نایصع  زجب  فص  نیردنا  مقحتسم  يریقف 

ار اونیب  دناوخن  يدیمون  هب  ار  ادگ  شفطل  رد  زادنا  رن 

ار ناگداتفا  نیا  تسد  دریگب  ار  ناگدنب  تیانع  زا  داش  دنک 

ص:4
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نیا ار ،  ادـگ  نیکـسم  نیا  ار ،  اپ  زا  هداتفا  نیا  ار ،  اوه  هب  رـس  راکهنگ  نیا  ار ،  ابقع  اـیند و  دنمرـش  نیا  ار ،  اون  یب  دـنب  نیا  یهلا ، 
اجب ناوراک  زا  نیا  ار ،  هتفر  تسد  زا  نیا  ار ،  هتسکشرپ  نیا  ار ،  هتسب  اپ  تسد و  نیا  ار ،  نامیپ  هتسکش  نیا  ار ،  ناج  هتسخ  ناوتان 

 . امرف تیانع  تاجن  باذع  يزخ و  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار ،  ایح  مرش و  یب  هدروخ  گکمن  نیا  ار ،  هدنام 

ص:5
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ملد رب  تداـی  يا  بذـعم ،  مناـج  تقارف  زا  يا  بـتکم ،  ارم  تیگدـنب  يا  بهذـئم ،  ارم  تقـشع  ي  بر ،  کـلام و  ارم  يا  یهلا ، 
زوس بش ،  رد  هد  متدابع  نوچ  ثیتلزنم  ماقم و  بش ،  رد  هد  میونعم  جارعم  بش ،  رد  مزاین  زار و  يا  بل ،  رب  ترکذ  يا  بکوک ، 

هد مبلق  شتآ  بش ،  رد  هد  مرابکشا  هدید  بش ،  رد  هد  ملاح  يرادیب و  بش ،  رد  هد  مسنا  تولخ  بش ،  رد  هد  میگدنب  تعاط و  و 
متلیضف تمارک و  بش ،  رد  هد  ما  یئادیـش  یتسم  قشع و  بش ،  رد  هد  متاجانم  روش  بش ،  رد  هد  تترـضح  برق  هب  هار  بش ،  رد 

 . بش رد  نک  میاعد  قرغ  بش ،  رد  هد  متاجاح  ندش  هدورو.آرب  بش ،  رد  هد 

ص:6
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يراز و هلاـن و  بش ،  رد  هد  معرـضت  يراز و  بـش ،  رد  ناـسر  میاـنف  هـب  اـقب  هـصرع  زا  بـش ،  رد  هد  متاـجن  تـینم  دـنب  زا  یهلا ، 
قشع بش ،  رد  هد  تترضح  لامج  ياشامت  بش ،  رد  هد  میراد  هدنز  بش  بش ،  رد  هد  میافص  تینارون و  بش ،  رد  هد  میدنمدرد 

باوخ و زا  بش ،  رد  هد  میاقل  تشهب  بش ،  رد  هد  مینارون  قفا  بشرد ،  هد  ملاـمک  نادـیم  هب  هار  بش ،  رد  هد  ملاـصو  تبحم و  و 
هک برـشم ،  ارم  تهاگرد  یمـالغ  يا  بعت ،  جـنر و  نک  رود  تا  هدـنب  زا  بش ،  رد  هد  میونعم  يزور  بش ،  رد  هد  میئاـهر  روخ 

 . بجع تسین  هراچیب  دنمزاین  رب  تندروآ  تمحر 

ص:7
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بحاص ورای  ارم  يا  بتاک ،  قطان و  زجاع  تیانث  رد  يا  بئاغ ،  یتسین  نافراع  دید  زا  هک  يا  بتارم ،  دودح و  زا  نورب  يا  یهلا ، 
يا بلاغ ،  تادوجوم  همه  رب  يا  بلاط ،  لـک  بولطم  يا  بئاـجع ،  دـنروآ  دـیدپ  يا  بکاوک ،  هاـم و  دیـشروخ و  دـنزورف  يا  ، 

زا اربم  يا  بذاک ،  رفاک و  دـننک  باذـع  يا  بلاطم ،  مامت  دـننک  اور  يا  براغم ،  قراشم و  کلام  يا  بئاـطا ،  يوس  هبد  اـمنهار 
رب هدـش  راچد  نیا  رب  یتیانع  بئارت ،  بلـص و  زا  هداتفا  نوریب  نیا  رب  یتمحر  بساح ،  ار  ناگدـنب  دـنرورپ  يا  بیاـعم ،  صیاـقن و 

 . بئاون

ص:8
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نک زاب  میور  هب  باوص ،  ماقم  نک  متمارک  بادآ ،  قیاقحب و  نک  مبدوم  باسح ،  تقو  هب  میاشخبب  باذـع ،  زا  هد  میئاـهر  یهلا ، 
هتفرگ ار  ما  یتسه  باوبـالا ،  حـتفم  يا  هتـسب  میور  هب  اـهرد  ماـمت  بارت ،  زج  متـسین  يزیچ  باوث ،  نک  متیاـنع  باـب ،  تتمحر  زا 

مه سفن  زا  ریغ  مرادن  ینیـشنمه  باحـصا ،  نارای و  زا  ما  هداتفا  ادج  باوخ ،  تلفغ و  هاچ  رد  مراتفرگ  تسیرمع  باجح ،  تملظ 
ما دنتـسرغ  ورف  يا  باـقن ،  ریگ  رب  دوخ  لاـمج  زا  باوج ،  نک  تیاـنع  ار  ما  هتـساوخ  باـبرالا  بر  يا  باـیرد  ارم  بارغ ،  نوـچ 
يا بارطضا ،  جنر و  دننک  فرط  رب  يا  باحس ،  دنروآ  دیدپ  يا  بابسا ،  دنروآ  مهارف  يا  بآ ،  ناراب و  دننک  لزان  يا  باتکلا ، 

مماک هب  باطخ ،  کی  هب  نک  مرایتخا  باتـش ،  تیوک  يوس  هب  مراد  باتهم ،  ار  منطاـب  ریت  تفطل  يا  بارخ ،  بلق  دـننک  تراـمع 
 . بارش تتبحم  قشع و  زا  زیر 

ار ادخ  رون  نآ  رد  منیب  رگم  ار  ایر  وربک  لدز  مدرک  نورب 

شیورد هب  یفطل  دنک  ناناج  رگم  شیوخ  ینیب  دوخ  مغ  زا  متشذگ 

تاقالم تقو  دهد  میالوم  هک  تاجانم  رکذ و  مرب  شهاگ  رد  هب 

مرادن تمحر  رد  زج  يدیما  مراسمرش  مریقف  مراکهنگ 

رادید ضیف  انمت  مراد  وا  زا  رای  ربلد و  دشابن  وا  زج  ارم 

ص:9
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یئارـس تهانپ ،  زج  یهانپ  توفع ،  زج  يوفع  تتمارک ،  زج  یمرک  تتیاـنع ،  زج  یتیاـنع  تسین  یتسه  هاـگ  هصرع  رد  ارم  یهلا ، 
زج یقزر  تناسحا ،  زج  یناـسحا  تتمحر ، زج  یتمحر  تفطل ،  زج  یفطل  تقـشع ،  زج  یقـشع  تیوک ،  زج  یئوک  تیارـس ،  زج 

 . تتبحم زج  یتبحم  تدوج ،  زج  يد  وج  تقزر ، 

ناوید زا  یشقن  یتسه  همه  يا  تتردق ،  زا  يا  هرذ  زیگنا  تفگش  تادوجوم  مامت  يا  تتمحر ،  زا  يا  هولج  نطاب  رهاظ و  مامت  يا 
همه يا  تردق ،  وت  زا  ار  همه  يا  تزع ،  دنـشخب  يا  تلذ ،  يراوخ و  دننک  فرطرب  يا  تنحم ،  درد و  دننک  جالع  يا  تا ،  هدارا 

شوهدم ناقشاع  تقشع  بارـش  زا  يا  تسلا ،  رد  هتفرگ  نامیپ  يا  تولج ،  دننیب  يا  تولخ ،  دهاش  يا  تمظع ،  لامجو و  لالج 
ارم تسه ،  هک  هچنآ  تا  هدارا  وترپ  يا  تسرپ ،  دوـخ  دننکـش  مهرد  يا  تمـصع ،  ارم  اـه  هنتف  زا  يا  تمعن ،  دـنهد  يا  تسم ،  و 

ایند و رد  و  تمارک ،  امنب  تعفر  اب  سفن  تمالـس  اب  مسج  تنینامط ،  اـب  حور  توارط ،  اـب  شیع  تذـل ،  اـب  تاـیح  توق ،  اـب  بلق 
 . تیوک ریغ  مرادن  یئاج  تیوس  هب  ما  هدمآ  هک  تسد ،  ریگب  هتسکشرو  داتفا  نیا  زا  ترخآ 

ص:10
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ماـب زا  تحلـصم ،  ریخ و  يوـک  زا  تمحرم ،  مـیرح  زا  تـمحر ،  توـکلم  زا  ترفغم ،  دنـسم  زا  تـمحر ،  نامـسآ  قـفا  زا  یهلا ، 
يایرد يا  تسین  وت  عاگ  رد  زج  یئاـج  ارم  هک  تینم ،  تیناویح و  زا  دوش  اـهر  اـت  يرظن  دـبع  نیا  رب  تمارک ،  ياـیرد  زا  تمظع ، 

يا تمالس ،  دنهد  يا  تیاهن ،  یب  لامک  يا  تسد ،  رد  تسین  ارم  یئادگ  لوکشک  زج  تسب ،  ياپ  متـسه  ارت  هک  یتیانع  تبحم ، 
توطس و يا  تیشم ،  هدارا و  يا  تریـس ،  ترطف و  رگتروص  يا  تین ،  زا  هاگآ  يا  تروص ،  شاقن  يا  تداعـس ،  هار  دنهد  ناشن 

شخب متاجن  توهش ،  يالب  زا  منارگن  ترثک ،  رد  مریـسا  تدحو ،  هب  مقـشاع  تبحم ،  ماج  هب  ما  هنـشت  تنیط ،  قلاخ  يا  تردق ، 
 . تفار وفع و  عبنم  يا 

ص:11
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يوک رد  رارق  تنیناسنا ،  هب  یگتسارآ  تلیضف ،  كرد  تقیقح ،  معط  تفرعم ،  تذل  تیصعم ،  زا  ترفن  تدابع ،  ینیریـش  یهلا ، 
 ، تسلا دهع  هب  افو  قیفوت  تناما ،  قدص و  یتسرد و  هب  ندـش  قلختم  تبحم ،  يوکب  ندیـسر  تمارک ،  لزنم  هب  ندرب  هر  تیمدآ ، 

وفع نارکیب  يایرد  يا  تداعس ،  يامه  دریگ  شوغآ  رد  و  تلفغ ،  یگدولآ  زا  ددرگ  اهرات  تسدیهت ،  نیکسم  نیا  هب  نک  تیانع 
نیع يا  تلالض ،  تریح و  يداو  رد  هداتفا  يداه  يا  تنکسم ،  تلذ و  زا  دنهد  تاجن  يا  تسکـش ،  دننک  ناربج  يا  تشذگ ،  و 

رد تیور ،  يرود  زا  مهآ  هلان و  رد  تسپ ،  والاب  دنراد  اپب  يا  تسم ،  فراع  رادیرخ  يا  تسد ،  اپ و  یب  هانپ  يا  تیانع ،  فطل و 
زا هد  تینارون  ار  ملد  تیدونـشوخ ،  اضر و  زا  نک  ناور  يرهن  مناـج  يوس  هب  تریـسا ،  رب  نک  یفطل  تیوک ،  رجه  زا  ممغ  شتآ 

 . ترون
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تـشهب ناج  لد و  رد  تدای  هک  يا  تسوپ ،  همه  ناـهج  زغم و  وت  يا  تسوکن ،  ناراـکاطخ  رب  تفطل  تمحر و  هک  نآ  يا  یهلا ، 
تیناـمحر و فلز  ود  هک  يا  تسوفر ،  تفطل  رظن  ار  مبلق  مخز  هک  يا  تسوبـستتبحم ،  قشع و  داـب  ار  مدوـجو  هک  يا  تسوـنیم ، 
رد همه  ناـبز  يا  توقاـی ،  لد  هنیزخ  رد  تلاـمج  رکذ  يا   ، تسوـس همه  زا  ناـگمه  رب  تتیاـنع  هک  يا  تسوـب ،  هیلاـغ  تتییمحر 
يا توهال ،  مزب  رون  يا  توکلم ،  کلم  کلام  يا  توربج ،  تزع و  يا  توسان ،  گنر  زا  هزنم  يا  توکـس ،  قرغ  لال و  تیاـنث 
بآ تسوپ ،  زغن و  یب  ما  هدش  توهرب ،  هدکتملظ  رد  ما  هداتفا  توهبم ،  توهبم  تتاذ  رد  همه  لوقع  يا  توق ،  يزور و  دنیاشخب 

يریگ تسد  ار  هدنمرش  نیا  تسود ،  بانج  زا  مهاوخ  رذع  تسوربا ،  مخ  ریسا  ملد  تسوناز ،  هب  ممغ  رس  تسوبـس  رد  مقارف  خلت 
 . تخوس هب  تنارجه  هک  نک 

مریقف يدبع  وت  هاگرد  رب  هک  مریگتسد  يا  تسد  وت  نم  زا  ریگب 

یهانپ نم  مرادن  تفطل  زجب  یهآ  کشا و  زج  ما  هیام  دشابن 

دوخ دنمرش  دنب  یهلا  دوخ  دنب  نیا  نارم  تهاگرد  ز 

لصاح وت  فطل  زجب  میهاوخ  یمن  لد  مدمه  يا  ماوت  ناوخ  انث 

مزارفرس ملاع  هب  ینعم  نیا  زا  مزاین  مه  زار و  وت  دای  دوب 
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هچره تسا ،  ناـسحا  دـنمزاین  ریقف و  تسا ،  ناـیامن  شیور  زا  يراسمرـش  تلجخ و  تسا ،  نامیـشپ  يرارف  هتـسکشرو  نیا  یهلا ، 
هب هداتفا  شناج  تسا ،  نایـصع  قرغ  مارح و  هب  کمن  يروخ  کمن  تسا ،  ناناج  هاـگرد  نیـشن  كاـخ  تسا ،  ناـمیا  لـها  دـشاب 

تـسا نافراع  قح  تسا  ناصلخم  قح  وت  کمن  هک  هدمآ  فارتعا  رارقا و  هب   ، تسا نابئات  فص  رد  نونکا  تسا ،  نالذخ  يراوخ و 
يارب تتمحر  تسا ،  نادـب  يارب  تخزود  تسا ،  ناـکین  يارب  تتـشهب  هک  مناد  یم  تسا ،  ناـگدازآ  قـح  تسا ،  ناقـشاع  قـح  ، 
رکـش ناـیب  تسا ،  ناـهانپ  یب  يارب  تهاـگرد  تسا ،  ناـماکان  يارب  تفطل  تسا ، ناراـک  هبوـت  يارب  تترفغم  تسا ،  ناراـکهانگ 

 . تسا ناوتان  ترکش  زا  ناگدننک 

ص:14

همان تاجانم  ناج : www.Ghaemiyeh.comسنوم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، تسا ناهارمگ  هار  لیلد  تا  هدارا  رون  تسا ،  ناگراوآ  بناج  هب  تتیانع  رظن  تسا ،  ناگراچیب  ریگتـسد  تتمحر  فطل و  یهلا ، 
غرم تسا ،  ناشوج  همـشچ  دبا  ات  تتمحر  تسا ،  ناقـشاع  هلبق  تسدق  میرح  تسا ،  ناراک  تیـصعم  لاح  لماش  تشـشخب  وفع و 

 ، تسا نایوپ  تیوس  هب  راکهنگ  دـنب  نیا  تسا ،  ناشورخ  يایرد  تفطل  تسا ،  ناوتان  تتوربج  لالج و  میرحرد  زاورپ  زا  هشیدـنا 
 . تسا ناتسآ  میقم  تسا ،  نانج  ناهاوخ  تسا ،  ناسحا  تمحر و  دنمزاین 
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قرغ نم  ياپارـس  میـالوم  تسا ،  تزع  تردـق و  یناـبرهم و  تسا ،  توطـس  توربـج و  لـالج و  تسا ،  تفار  فطل و  ارت  یهلا ، 
تلد فیوست و  راـچد  ملد  حور و  تسا ،  تنحم  رتـسب  رد  هاـنگ  رطاـخب  مدوجو  تسا ،  تبرغ  همیخ  رد  میگدـنز  تسا ،  تنکـسم 

هرذ ناهج  درتسگ  رفس  تسا ،  توطس  توربج و  نآ  زا  كدنا  یعاعش  یتسه  تسا ،  گنل  تمیرح  هب  ندیسر  زا  لقع  ياپ  تسا ، 
 ، تسا تمحر  جاتحم  نیشن  كاخ  يادگ  نیا  تسا ،  ترفن  قرغ  نم  زا  نابوخ  لد  میالوم  تسا ،  تمحر  يایرد  نآ  زا  زیچان  يا 
وا تسا ،  ترـضح  نآ  هاگرد  رب  هتـسشن  شدرد  جالع  ات  هتـسب ،  اپ  تسد و  نیا  تسا ،  تزع  دنمزاین  راوخ  دنمزاین  راوخ  لیلذ  نیا 
 ، تسا تیاـنع  فـطل و  نم  رب  ارت  یلو  تسا ،  تیاـنج  مرج و  ارم  هچرگ  تسا ،  تمارک  رحب  نآ  دـنب  هـک  هدـم  تلاوـح  ییاـجب  ار 

 . تسا لیمج  شتافص  تسا ،  لیلج  میالوم  هک  ملاحشوخ  تسا ،  لامک  يادگ  تسا ،  لامج  قشاع  مبلق  دنوادخ 
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هللا يوس  ام  زا  هدیرب  لد  تسا ،  هار  زا  هدناماو  هتسخ و  تسا ،  هاگآ  شهانگ  هب  نیجع  تقـشع  اب  دنب  نیا  نیکـسم ،  نیـسح  یهلا ، 
 ، تسا لئاس  ار  وت  تسا ،  هاگرد  نآ  دـنب  تسه  هچره  تسا ،  هاگ  رحـس  رد  تاجانم  هیرگ و  هب  تسا ،  هآ  ترـسح و  قرغ  تسا ، 

تسا نوخ  قرغ  شلد  اوه  ریـسا  نیا  تسا ،  لیامح  ار  وا  وت  تمحر  ناشن  تسا ،  لصاح  ار  يو  تفطل  تسا ،  لماش  ار  وا  تتیانع 
یب دوجو  تسا ،  نونمم  وت  مئاد  تایانعزا  تسا ،  نونجم  راکهنگ و  تسا ،  نونکم  رـس  زا  ربخ  یب  تسا ،  نونجم  وت  رجه  مغ  زا  ، 

هدرورپ تناسحا  رفـس  رب  تسا ،  دنهاوخ  ار  تترفغم  تسا ،  هدنمرـش  تترـضح  زا  تسا ،  هدنب  ارت  تسا ،  نونـسم  امح  زا  شرادقم 
كاخب ار  وا  تسا ،  یـساپسان  راچد  تسا ،  یـصاعم  يایرد  هقرغ  تسا ،  یـصاع  يدـبع  تسا ،  هدرب  شوگب و  هقلح  مـالغ  تسا ، 

یب تدوـجو  تسا ،  زاوـن  لد  تتمحر  هک  يا  تسا ،  زاوآ  شا  هیرگ  يراز و  تسا ،  زاورپ  رد  تیوـس  هـب  تـسا ،  زاـین  يور  ترد 
 . تسا زابنا  کیرش و 
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رد ارت  زا  ریغ  تسین ،  يراخ  ار  تفطل  رازلگ  تسین ،  يراـک  يرگید  اـب  ارم  تتمحر  اـب  تسین ،  يراـی  وت  زج  ملاـع  همه  رد  یهلا ، 
 . تسین يزاین  ریغ  هب  تتیانع  اب  تسین ،  يا  هراچ  وت  زج  ارم  تسین ،  يراثآ  یتسه  هاگ  هصرع 
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 ، توکلم کـلم و  هک  يا  تست ،  تیناـمحر  زا  يا  هیاـس  يدوجوم  ره  هک  يا  تست ،  تردـق  تسد  هب  یتسه  ماـمز  هک  يا  یهلا ، 
رد شنیرفآ  تقلخ و  ماظن  هک  يا  تست ،  تمعن  راوخ  هزیر  تادوجوم  مامت  هک  يا  تست ،  تمحر  ياـیرد  رد  قرغ  دوهـش  بیغ و 
 ، تست ضیف  تاحشر  زا  يا  هحـشر  تادوجوم  تایح  ماود  تست ،  تمکح  زا  يا  هناشن  كالفا  مظنم  شدرگ  هک  يا  تست ،  ورگ 
زا یخلت  ویم  رفک  تست ،  دای  مان و  تکرب  زا  يدرد  ره  ياود  تست ،  دارا  زا  یعاعش  يدوهـش  یبیغ و  تادوجوم  تیدوجوم  موادت 

ریخ و ره  تست ،  تموـکح  زا  يوـترپ  شنیرفآ  همیخ  تست ،  یگدـنب  رد  یگدازآ  تـیرح و  تـست ،  تـمحر  زا  يدـیماان  ساـی و 
 . تست تنم  نوهرم و  هدنکفارس  دنمرش  نیا  تست ،  تواخس  تخرد  ویم  یبوخ ، 
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همه هک  يدنوادخ  نابرهم  يا  تست ،  تراشا  زا  کچوک  یمقر  شنطاب  رهاظ و  نوئش  مامت  اب  یتسه  هک  یسدقم  دوجو  يا  یهلا ، 
هصرع رب  مکاح  نیناوق  هک  يزیزع  ردتقم و  يا  تست ،  تمحر  نارک  یب  يایرد  زا  يا  هرطق  ششورخ  شوجرپ و  جاوما  اب  شنیرفآ 
تمظع زا  یـشیامن  نیرتمک  دوجو ،  باتک  تادوجوم  هک  يراـگدرورپ  كاـپ  يا  تست ،  تمکح  زا  كدـنا  یناـشن  تاـیح ،  هاـگ 
یتیانع تناـسحا  فطل و  زا  رادـقم ،  یب  رذ  نیا  هب  تست ،  تمارک  رفـس  زا  يا  هشوگ  تاـیح ،  هنهپ  هک  یئادـخ  گرزب  يا  تست ، 

ار تدمح  هنوگچ  تست ،  دارا  زا  اپ  رب  یتسه  هک  يا  تست ،  راوازس  ساپس  رکـش و  مامت  هک  یبوبحم  يا  تست ،  تسپ  دنب  هک  نک 
 . تست تمظع  رادم  زا  نوریب  يدمح  ره  هک  مروآ ،  اجب 

متافص اه  یکاپ  جوا  ات  ناسر  متاجن  نارجه  خزود  زا  هدب 

نامرح هاچ  زا  اهر  نک  میاهر  نامرد  يامنب  نم  درد  تفطل  هب 

نافرع قشع و  مزب  هب  مه  ار  هدب  نامیا  رونزا  امن  نشور  ملد 

تیانع نک  ملاصو  ناوضر  تیارد ز  لقع و  ارم  نک  تمارک 

ناهانگ راب  زا  نک  مرابکبس  ناهاوخ  رذع  مزب  هب  نک  ملوبق 
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دنریذـپ يا  تاعاط ،  دـننک  لوبق  يا  تایعقاو ،  ققحم  يا  تایآ ،  دـننک  لزاـن  يا  تافـص ،  عماـج  يا  تـالامک ،  ءدـبم  يا  یهلا ، 
يا تاوامـس ،  ضرا و  دـنرادهگن  يا  تامارک ،  دـنهد  ناشن  يا  تارامع ،  دـنراد  اپب  يا  تاصرع ،  زور  سر  داـیرف  يا  تاداـبع ، 

تاماقم دننک  تیانع  يا  تاراشا ،  رارسا و  يایرد  يا  تافاکم ،  دنهد  باوث و  دنشخب  يا  تاجانم ،  ياونش  يا  تاجاح ،  دنروآرب 
رخف و وت  رب  يا  تاداس ،  دیـس  يا  تایانع ،  تامارک و  تیاهن  یب  يا  تایحت ،  تاولـص و  دنتـسرف  ورف  يا  تاـفآ ،  دـننک  عفد  يا  ، 
 ، تاذ سم  ارم  نک  الط  تاقالم ،  هاگ  هصرع  هب  هد  مه  ار  تاقیم  هب  نک  یتوعد  ارم  تابارخ ،  تسم  تولخ  فقیفر  يا  تاـهابم ، 
 ، تابارخ يدرد  زا  شناشونب  تامارک ،  بحاص  شیامنب  تاـمهم ،  وا  زا  روآرب  تاـعارم ،  اـمنب  ار  تا  هدنمرـش  تاـبثا  زا  نک  میفن 

 . تاوامس توکلم و  رد  هد  شیاج  تاماط ،  زا  نک  شیاهر 
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تادوجوم مامت  يا  جاربا ،  تاوامـس و  دـنراد  اپ  رب  يونعم و  لزانم  دـننک  اـطع  يا  جارعم ،  ار  اـم  تلاـصو  برق و  ماـقم  يا  یهلا ، 
دوجو هب  يا  جاهو ،  جارـس  دنزورفارب  يا  جای ،  بش و  دـننک  فرطرب  يا  جاهنم ،  تعیرـش و  هدـننک  لزان  يا  جاتحم ،  وت  هب  یتسه 

جات راذگب  تعاط  تدابع و  زا  تا  هدنمرش  دنب  نیا  رس  رب  جاردتـسا ، ورکم  زا  نموم  دنهد  ینمیا  يا  جاشما ،  هفطن  زا  ناسنا  دنروآ 
 . جارخ جاب و  نم  زا  دریگن  ناطیش  ات  رب  متمحر  هانپ  رد  ، 
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رب تترفغم  تمحر و  يا  حابـص ،  ءاسم و  رد  نم  یـشوخ  لد  يا  حابـصا ،  قلاف  يا  حاـتفم ،  متالکـشم  هب  تفطل  مرک و  يا  یهلا ، 
یم تتمحر  فطل و  يا  حابـصم ،  مبلق  هناخ  رد  تتبحم  قشع و  يا  حابر ،  تتعاط  یگدـنب و  يا  حامـس ،  يایرد  يا  حابم ،  نابئات 

يامنب تدوجو  رون  هب  ار  ملد  حوتف ،  هیام  تیگدـنب  يا  حورج ،  حورق و  دـننک  نامرد  يا  حور ،  رون  تتفار  تیاـنع و  يا  حوبص ، 
 . حوتفلا حتف  هاگ  هصرع 
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هلان و نادـنم  درد  لد  زا  تفطل  هناتـسآ  هب  يا  داشلد ،  زور  هریت  راکهنگ  تتمحر  دـیما  هب  يا  داـبآ ،  لد  هناـخ  تداـی  زا  يا  یهلا ، 
بلق تناسحا  مرک و  زا  يا  داهن ،  تسـس  هراچیب  نیا  رب  نک  لماش  ار  تتیانع  دابق ،  ورـسخیک  تلذ  رـس  تتمظع  كاخب  يا  دایرف ، 

 ، ددرگ ازفا  حور  منطاب  نیریـش و  مماک  ددرگ ،  اهر  اوه  زا  منوسف  رپ  سفن  ددرگ ،  افـص  اب  ملد  یئامرف  تیانع  رگا  داـش ،  ناـگمه 
ددرگ الا  درذـگب  زا ال  میتسه  ددرگ ،  ایمیک  مدوجو  سم  ددرگ ،  اود  مدرد  ددرگ ،  الب  مدوجو  زا  فرط  رب  ددرگ ،  اـقل  تسم  مبلق 

ایر یب  مرادرک  لمع و  ددرگ ،  اـنف  تقـشع  شتآ  رد  متاذ  ددرگ ،  ادـصرپ  تمـالک  زا  مشوگ  ددرگ ،  اـنیب  تفطل  رون  زا  ممـشچ  ، 
 . ددرگ
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تبحم هایگ  تتمحر  دناریگب ،  هلعش  لد  هب  تقشع  عمش  دنادرگب ،  تیوس  هب  ار  هارمگ  تتیاده  دنام ،  ورف  تتمظع  رد  لقع  یهلا ، 
تفطل رگا  دیوشن ،  مهانگ  توفع  رگا  دریگن ،  متسد  تتمحر  رگا  دناتسب ،  رجه  داد  تلاصو  هب  ندیسر  اب  کلاس  دناشنب ،  بلق  هب 

نم زا  هاـنگ  ریغ  دـنامب ،  هاـنگ  راز  جـل  رد  مدوجو  ياـپ  دـیاین ،  متاـجن  هب  تمرک  رگا  دریگن ،  مشوغآ  رد  تتفار  رگا  دـیوجن ،  ارم 
کلام يا  دشن ،  راوخ  مغ  ارم  وت  زج  يدحا  دشن ،  رادیب  ما  هدز  تلفغ  دوجو  دشن ،  رادومن  نم  زا  رادرک  یتشز  زج  دـشن ،  رادـیدپ 

ار تادوجوم  همه  يا  دوبعم ،  نیرتـهب  يا  دوـبن ،  هاـنگ  ریغ  رمع  ماـمت  رد  ار  هدنمرـش  نیا  دوهـش ،  بیغ و  بر  يا  دوـجو ،  کـلم 
 ، دنب رد  یک  ات  هانگ  سفق  رد  مدوجو  دنچ ،  ات  هآ  هلان و  تیوک  قارف  زا  دودعم ،  ددع و  زا  هزنم  يا  دودحمان ،  دوجو  يا  دوصقم ، 

ناطیـش دـنفرت ،  هچ  تریبدـت  ماقم  رد  ارم  دنپـس ،  نوچ  مه  مترـسح  شتآ  رد  دـنگوس ،  تلـالج  تزع و  هب  دـننام ،  لـثم و  یب  يا 
 . دنزگ بیسآ و  زا  منام  ملاس  تفطل  هیاس  رد  هک  دنپم ،  نم  رب  تلذ  يراوخ و  نیا  دنمک ،  رد  هتخادنا 
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زا مدوجو  دـش ،  روک  ملد  مشچ  دـش ،  هریخ  نم  هب  باذـع  دـید  دـش ،  هریچ  نم  رب  هراما  سفن  دـش ،  هریت  هانگ  رابغ  زا  ملد  یهلا ، 
نآ یئوت ،  شروای  هک  نآ  دوش ،  هتسارآ  منطاب  دریگ ،  افص  مناج  دریگ ،  ارف  ارم  مناج  دریگ ،  ارف  ارم  تتمحر  رگا  دش ،  رود  یکاپ 

تمحر ياوآ  مشوگ  دیدن ،  ریخ  زج  وت  زا  هدـناماو  دنمرـش  نیا  دـنیبن .  وت  فطل  زج  دنیـشنن ،  يدـیمون  هناخ  هب  یئوت ،  شرواد  هک 
ترطف دـباتنرب ،  رـس  تنامرف  زا  تادوجوم  دیـشک ،  يدوبان  هب  ار  مناهانگ  توفع  ترفغم و  دیـشچ ،  تبحم  بارـش  مماـک  دـینش ، 

یتسپ و نم  زا  ناطیـش  دهاوخ ،  تزع  وت  زا  هیامورف  نیا  دیاین ،  رب  ترکـش  دهع  زا  دوش ،  نابز  یتسه  رگا  دهاوخن ،  وت  زج  نایمدآ 
 . دهاوخ راربا  تیعم  رد  روهط  بارش  وت  زا  نم  دوجو  یلو  دهاوخ ،  یقالخا  تالامک  زا  يرود  دهاوخ ،  يراوخ 
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ار وت  دیاشن ،  مه  مدـق  کی  نآ  ارم  دـیآ ،  شیوس  هب  مدـق  هد  تتمحر  دـیآ ،  میوس  هب  یمدـق  هک  ره  يداد  مایپ  ناگدـنب  هب  یهلا ، 
نودب دنضحم ،  ریقف  تهاگرد  هب  توکلم  کلم و  دن ،  دنمزاین  مامت  هب  تادوجوم  مامت  دیاب ،  مه  مدق  کی  نآ  هداتفا  نیا  هب  تبسن 

قفا زا  یتسه  حبص  دنتسد .  اپ و  یب  یگلمج  وت  تیانع  ياهنم  دنتـسم ،  تناسحا  بارـش  زا  دوبن  دوب و  دنگرم ،  ماک  رد  همه  تفطل 
تتمحر وترپ  زا  تناقـشاع  هنیـس  دش ،  رارـسا  زکرم  تنافراع  بلق  دش ،  رادیب  تراهب  میـسن  زا  هتفخ  ناهج  دش ،  رادـیدپ  تا  هدارا 

 . دش راد  هنیآ  تلامج  نداد  ناشن  يارب  تناگادلد  لد  دش ،  راونا  عبنم 
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متایح هاگ  هصرع  رد  وت  فطل  راثآ  دیون ،  داد  هبانا  هبوت و  شریذپ  هب  ار  وا  دیسر  یصاع  نیا  شوگ  هب  تمحر  شورس  يادن   ، یهلا
 . دیشک وت  هاگرد  هب  ارم  وت  تیانع  تفار و  دیون ، تراشب و  ارم  يداتسرف  هک  يا  دیرد ،  لاصو  يوب  هب  قارف  نهاریپ  دیدپ ،  دش 

یهانپ دوبن  تتمحر  زج  ارم  یهلا  ای  مریقف  نم  مریقف 

نم ما  هدنمرش  لد و  یب  لیلذ و  نم  ما  هدولآ  هنگ  زا  اپ  ارس 

منابز یب  مریسا و  روک و  رک و  مناوتان  هایسور و  هابت و 

میوجن ار  يزیچ  وت  وفع  زجب  میوپ  هار  تیوس  هب  لد  ياپ  هب 

مهانپ یب  میاون  یب  مبیرغ  مهایسور  راز و  بلق و  هتسکش 
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تخرد نازخ  زور  نوچمه  مراب  گرب و  یب  دـیرپ ،  مدوجو  سفق  زا  یکاپ  غرم  دـیمخ ،  هانگ  راب  زا  مورـس  نوچ  مه  تماـق  یهلا ، 
ات دورن ،  وت  تبحم  قشع و  هار  هب  ناج  مدق  ات  دورن ،  رانک  بلق  دید  ربارب  زا  ياهباجح  ات  دیما .  عطق  دومن  وت  زا  ناوت  یمن  اما  دـیب ، 
 ، دوشن وت  ریغ  جرخ  مدوجو  و  دونشن ،  وت  يادص  زج  شوگ  و  دشیدنین ،  وت  هب  زج  لقع  و  ددرگن ،  زارد  وت  هاگرد  هب  ییادگ  تسد 
 ، ددرگن زاب  یلاخ  تسد  تا  هناخرد  زا  لئاس  دورن ،  يدـیمون  هب  تهاـگرد  زا  هدنمرـش  هدـنهاوخ  ددرگن .  زاـب  میور  هب  تمحر  رد 

یلقع نآ  وک  دشاب ،  ار  وت  حدم  رکـش و  ساپـس ،  دمح و   ، دزـسن ار  وت  قشع  تبحم و  ریغ  دبع  ددنبن ،  یفرط  دوخ  تایح  زا  لهاک 
 . دیاین یسک  دهعزا  هک  تسا  يراک  نیا  دیآ ،  ردب  ترکش  دهع  زک  ینابز  وک  دسانشبوت ،  قح  هک 
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تترضح هاگرد  زا  هک  نیا  ریغ  نیـشن  كاخ  يادگ  درادن ،  هراچ  دنک  تجاح  بلط  تفطل  هاگـشیپ  زا  هک  نیا  زج  هراچ  یب  یهلا ، 
 ، دیاشن ترابرد  هب  عضاوت  تلذ و  زج  ار  وا  دیاس ،  تیوک  كاخب  ههبج  دیاب  نیکـسم  هداتفا  درادن ،  هار  دیامن  هیامرـس  تساوخ  رد 

 . دیامنن یگدنب  تدابع و  ار  وت  زج  تفرعم  دنراد  دزاس ،  هچ  دیاین  تتیانع  میرح  هب  یگزوی  رد  هب  رگا 
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تتمحر ریغ  دشابن ،  تیوک  هب  زاورپ  زج  یلیم  ار  وا  درادن ،  يدیما  تترضح  ریغ  هب  دهاوخن ،  ترفغم  زج  ناوتان  دنمرش  نیا  یهلا ، 
تقـشع هار  زج  ممدق  دیوبن ،  تلاص  لگ و  زج  مبلق  دیوجن ،  تیوک  نشلگ  زج  ملد  دیابن ،  تهاگرد  یگدنب  زج  ار  يو  دیاشن ،  ار 

يراوخ يزخ و  دـنبرد  دـتفا ،  رود  ترخآ  ایند و  باذـع  زا  دـهاوخ  ارت  هک  نآ  دـیورن ،  تتبحم  هایگ  ریغ  مدوجو  نیمز  زا  دـیوپن ، 
تمیقرپ قیاـقد  يربخ  یب  تلفغ و  دوج ،  یم  ار  متمارک  هشیر  راو  هناـیروم  سفن  تاـفآ   ، دـجنگن لـقع  مهف و  هب  شـشزرا  دـتفین ، 

برق ماقم  هب  ندیـسر  زا  دنک ،  یم  لیدبت  لهجوبا  هناودـنه  هب  ار  تیمدآ  نیریـش  ویم  یـصاعم  ناهانگ و  دـهد ،  یم  داب  هب  ار  مرمع 
 ، ددنب یم  میاوه  تراسا  دنب  هب  دنز ،  یم  رتشین  منادجو  بلق و  رب  دزیر ،  یم  تراسخ  هاچ  هب  ار  مرمع  هظحل  هظحل  دوش ،  یم  عنام 

 . درب یم  رس  زا  مشوه 
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تفار يا  دیمد ،  هبانا  هبوت و  قفا  زا  تتمارک  رون  هک  يا  دیلپ ،  نیا  اب  ینک  یم  هچ  فطل ،  تمحر و  زج  ترفغم ،  وفع و  زج  یهلا ، 
 . دیعس موش  ات  نک  يریگتسد  نم  زا  دیهش ،  زیزع و  بیقر و  يا  دیلک ،  متالکشم  رب  تتیانع  و 
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اضق مکاح  يا  رت ،  كاخ  زا  هایگ  دنیور  يا  رظن ،  بحاص  يا  رحس ،  تعاس  قیفر  يا  رب ،  رحب و  قلاخ  يا  رشب ، دننیرفآ  يا  یهلا ، 
 ، رمث هرهب و  ار  تناگدادـلد  دوجو  يا  رثا ،  نیتمک  وت  زا  شنیرفآ  یتسه و  مامت  يا  رتشین ،  وت  لاصو  ار  منارجه  مخز  يا  ردـق ،  و 

رشحم ایند و  رد  ریگب  ار  هداتفا  نیا  تسد  رتالاو ،  رتالاب و  یتسه  مامت  زا  يا  رت ،  رب  زیچ  همه  زا  يا  رهگ ،  لد  هنازخ  هب  تقـشع  يا 
دنروآ دیدپ  يا  رذـگ ،  رد  یـصاع  هایـسور  نیا  زا  رب ،  راب و  یب  دـنب  نیا  رب  يرظن  رـس ،  هب  مکاخ  هانگ  مرـش  زا  هآ  دـص  هآ و  هک  ، 

رفظ وربص  دنهد  ا ي  رجش ،  دنیور  يا  رمق ،  سمش و 
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هبوت لاح  رحس ،  رد  هد  مفطلو  تمحر  رحس ،  رد  هد  مدیما  قوش و  رحس ،  رد  هد  مزاورپ  لاب  ورپ  رحـس ،  رد  هد  مزاس  زوس و   ، یهلا
رحس رد  هد  مدهشت  تونق و  توق  رحس ،  رد  هد  مدوجس  عوکر و  تردق  رحس ،  رد  هد  مدرو  رکذ و  قیفوت  رحس ،  رد  هد  مرافغتسا  و 

تعاط و رحس ،  رد  هد  میراسکاخ  رقف و  رحس ،  رد  هد  مدادس  حالص و  رحس ،  رد  هد  ما  یتسین  انف و  رحـس ،  رد  هد  مروش  یتسم و  ، 
هد میاعد  هیرگ و  رحـس ،  رد  هد  ما  هبانا  يراز و  رحـس ،  رد  هد  متذل  قوذ و  رحـس ،  رد  هد  منافرع  تمکح و  رحـس ،  رد  هد  مدجهت 

رحس رد  هد  مترثک  زا  تاجن  رحس ،  رد  هد  مباذجنا  بذج و  رحس ،  رد  هد  مکولس  ریس و  رحس ،  رد  هد  مدوهش  فشک و  رحـس ،  رد 
مالـسا و رحـس ،  رد  هد  مضبقو  طسب  رحـس ،  رد  هد  متنکـسم  تلذ و  رحـس ،  رد  هد  متولخ  تولج و  رحـس ،  رد  هد  متدحو  هب  هار  ، 
هد متمارک  تبحم و  رحس ،  رد  هد  مناحیر  حور و  رحس ،  رد  هد  مناحیر  حور و  رحس ،  رد  هد  میافص  قدص و  رحـس ،  رد  هد  میلـست 

منطاب رهاظ و  رحس ،  رد  هد  متقیقح  تقیرطو و  تعیرش  رحس ،  رد  هد  متریسو  تروص  رحـس ،  رد  هد  متفارـش  تلاصا و  رحـس ،  رد 
 . رحس رد  هد  متداهش  بیغ و  رحس ،  رد  هد 
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يا  ، رای هیکت و  ار  ناگراچیب  يا  راهب ،  دنروآ  دـیدپ  يا  رایتخا ،  هدارا و  کلام  يا  رازال ،  تتمحر  زا  یتسه  هاگ  هصرع  يا  یهلا ، 
نایغای و زا  يا  رافغتـسا ،  هبوت و  دـنریذپ  يا  راثن ،  تهارب  رـس  ناج و  يا  راوشد ،  راک  دـننک  ناـسآ  يا  راودـیما ،  وت  هب  نادـنمزاین 

بلق رون  يا  رارـسا ،  مرحم  يا  رایغا ،  دننک  لیاز  تناقـشاع  لد  زا  يا  رادـقم ،  یب  رذ  دـنهد  شرورپ  يا  رام ،  دـنروآرب و  نایغاط 
تیگناگی هب  يا  رادنپ ،  مهو و  زا  هزنم  يا  راد ، نید  مدرم  ناما  يا  رادلد ،  ترخآ  ایند و  رد  يا  رای ،  یب  سنوم  سینا و  يا  رادیب ، 

یب میاهنت و  راک ،  هدش  منایصع  راوشد ،  ما  هدنیآ  رایسب ،  رامش و  یب  مهانگ  رادرک ،  هب  متشز  هک  نک  يرظن  رارقا ،  رد  یتسه  همه 
فص و رد  ارم  و  رادرب ،  مناج  شود  زا  ار  تنارجه  راب  رادـهگن ،  ترخآ  باذـع  ایند و  يزخ  زا  ارم  راز ،  دـنب  نیا  رب  یتیانع  راـی ، 

.رآردب مدوجو  زا  ینیب  دوخ  هماج  رآرد ، مناعیطم  عیمج  هب  راد ،  ینازرا  ادگ  نیا  هب  ار  تتمحر   ، رآرد تلامج  ناهلا 

زیر دوخ  لصو  بارش  زا  مماک  هب  زیمآرد  تقشع  مغ  اب  ار  ملد 

منامناو تدابع  راک  زا  هک  مناهراو  يدنسپ  دوخ  رابز 

مریمب تقشع  رد  هک  نک  منانچ  مریسا  نک  دوخ  تمحر  يوک  هب 

ار تا  هدنمرش  دنب  نک  مرک  ار  تا  هدنب  یهلا  نک  تیانع 

ار نیکتسم  اون و  یب  ریقف و  ار  نیمغ  لد  يادگ  نیا  نک  رظن 

 ، روص هخفنرد  ریگب  متـسد  رورغ ،  رابغ  درگ و  زا  نک  كاـپ  ار  مدوجو  رورـس ،  ياـج  هد  رارق  ار  مناـج  رون ،  عبنم  هد  رارق  ار  مبلق 
 . رورش هنتف و  زا  نک  مرود 
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هب يا  زاوآ ،  تدـنهدیم  ناـیتاجانم  هـک  يا  زاـسمد ،  ار  ناقـشاع  بـلق  يا  زار ،  نـیما  ار  ناراد  زار  يا  زاـبنا ،  یب  مـیرک  يا  یهلا ، 
يا زاجم ،  زا  اربم  تقیقح و  نیع  يا  زامن ،  هلبق  يا  زاغآ ،  ماجنا و  يا  زارفارـس ،  تلامج  هلاو  نافراع  يا  زاورپ ،  رد  ام  لد  تیوک 

شهانپ زاونب ،  ار  وا  تفار  فطل و  اب  زادـنا ، تتمحر  يایرد  هب  ار  هدنمرـش  نیا  زاـب ،  همه  يور  هب  تتمحر  رد  يا  زازعا ،  راد  هدرپ 
رهوگ زادـنا ،  ایرد  هب  ار  شفان  نورف  زاـس ،  داـبآ  يرظن  اـب  ار  شبلق  زادـگب ،  ار  شا  هنیـس  تبحم  قشع و  زا  زارف ،  بیـشن و  رد  هد 

زورما و نادیم  رد  شتداعـس  يوگ  زادنا ،  نیرب  تشهب  رد  ار  وا  زادـنا ، تبحم  نامـسآ و  در  ار  شدوجو  زادـنا ، شناج  رد  تفرعم 
 ، زاجم راد  زا  هد  شتاجن  زاب ،  شناوخب  تترضح  هاگرد  هب  زار ،  نامرحم  زا  هد  شرارق  زامن ،  رد  هد  شـصالخا  قیفوت  زادنا ،  ادرف 

، زاونلد زیزع  رای  يا  .زادگ  زوس و  اب  نک  نیرق  ار  شلد  زادنا ،  نارفغ  راز  کمن  رد  ار  يو  زاوآ ،  هد  ار  وا  تیاقل  يوک  هب 
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تیوکب ات  سخ ،  راـخ و  زا  رتمک  نیا  رب  یتیاـنع  سوه ،  نک  كاـپ  مدوجو  هصرع  زا  سرتسد ،  رد  ار  ناـگمه  تتمحر  يا  یهلا ، 
ارم تیوس  زا  یتمحر  سب ،  ارم  تیودـنه  لاخ  سب ،  ارم  تی  وداج  ریت  سب ،  ارم  تیوک  كاخ  سب ،  ارم  تیور  قشع   ، سرف مزاتب 

 . سب ارم  ترخآ  ایند و  رد  وت  ضیف  سک ،  هب  مرادن  يدیما  سب ،  ارم  تفطل  تیانع و  سب ،  ارم  تیوج  زا  يا  هرطق  سب ، 
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رب يرظن  شابوا ،  تعامج  زا  هد  متاجن  شالقدـنر ،  نیا  رب  یتیانع  شاف ،  نکم  ار  مزار  شاـقن ،  ار  یتسه  نطاـب  رهاـظ و  يا  یهلا ، 
رب شخب .  افو  رهم و  ار  مدوجو  شخب ،  افـص  مکیرات  ناـج  شاـعم ،  درادـن  تیونعم  زا  هک  یفطل   ، شاخـشخ هناد  زا  رتمک  هرذ  نیا 

تمارک توکلم  هنازخ  زا  شخب ،  تاجن  هراما  سفن  نادنز  زا  شخب ،  اطع  تمحر  زا  ار  تیوک  دنمتسم  شخب ،  اقل  تنج  ادگ  نیا 
توکلم زا  شخب ،  دیهش  نیسح  هب  ار  نیکسم  نیسح  شخب ،  نارفغ  مراکهنگ  هچرگ  شخب ،  تیارد  ما  یگدنز  ریـسم  رد  شخب ، 

راتفگ زا  منابز  شورخ ،  شوج و  قرغ د ر  مدوجو  ياپارـس  شوپ ،  هایـس  هتـشگ  هانگ  ترثک  زا  لد  شخب ،  دیون  تراشب و  تفطل 
 ، شوگ رد  نک  متعاط  تدابع و  هقلح  شورفب ،  دوخ  تمحر  هب  ریگب و  مناطیـش  زا  شومارف ،  ارم  نکم  وت  براـی  شومخ ،  لـال و 

 . شنیب تریصب و  لها  زا  هد  مرارق  شنیرفآ ،  کلم  کلام  يا 
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 ، قشع مرخ  غاب  ترظن  زا  محور  يا   ، قشع متام  ارم  تنارجه  يا  قشع ،  ملاع  ملد  رد  تدای  يا  قشع ،  متاخ  ارم  ترکذ  يا  یهلا ، 
قشع زادگ  زوس و  يا  قشع ،  زارمه  هارمه و  يا  ، قشع می  ترضح  اب  تاجانم  يا  قشع ،  مکحم  نامسیر  تترضح  اب  هطبار  رد  يا 
قشع ياغوغ  يا  قشع ،  يالاو  يا  قشع ،  يالاب  يا  قشع ،  يایرد  يا  قشع ،  يامعم  يا  قشع ،  يادوس  يا  قشع ،  زاین  زار و  يا  ، 

قوشعم يا  قداـص ،  بلق  بوبحم  يا   . قشع يارد  يا  قشع ،  ياـفو  يا  قشع ،  يافـص  يا  قشع ،  ياـناد  يا  قـشع ،  يـالوم  يا  ، 
اب ناقـشاع  يورب  تباذـع  باوبا  يا  قلاف ،  ار  رجف  يا  قئاف ،  همه  رب  يا  قیاش ،  ناگدـنب  صالخا  هب  يا  قطان ،  نآرق  هب  يا  قشاع ، 

تداعـس يامه  قشاع ،  ماج  نک  رپ  تتمحر  زا  قشاع ،  ماـک  ردزیر  روهط  بارـش  قشاـع ،  ماـش  هب  هد  يرون  قلاـغ ،  تتمحر  لـفق 
 . قشاع مان  نک  هزاوآ  دنلب  قشاع ،  ماب  رب  تسرف 
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يدومرف شقح  رد  هکنآ  هب  كاردا ،  لقع و  رد  یجنگن  هک  يا  كاردا ،  مهو و  زا  نوریب  يا  كـالفا ،  ملاـع  دـنراد  اـپب  يا  یهلا ، 
نیا اب  مرک  ياـیرد  يا  درک ،  یهاوخ  هچ  كاـچ ،  هدـش  تقارف  مغ  زا  ربص  نهاریپ  هک  كاـپ ،  نک  یگدولآ  زا  ار  مناـج  كـالول ، 

 . كاب هچ  خزود  زا  ارم  تتمحر ،  نارک  یب  يایرد  اب  اما  كانمن ،  تسا و  هدولآ  کشا  هانگ  مرش  زا  ما  هدید  هک  كاخ ،  یتشم 

درک هنال  ملد  هب  تداعس  غرم  درک  هناخ  ملگ  بآ و  رد  وت  قشع 

مدش تیور  هناوید  قشاع و  مدش  تیوکرس  نیشن  هیاس 

درک داش  ارم  داشان  رطاخ  درک  دابآ  تمغ  ار  ملد  غاب 

شوپب تمحر  وت ز  مبویع  هلمج  شوپ  مشچ  مهنگ  زا  تمرک  اب 

ربم ملاع  ود  هب  ار  میوربآ  رظن  نک  رظن  هتسخ  لد  نم  رب 
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لقع دنـشخب  يا  لاوحا ،  لوحم  يا  لاح ،  زادگ و  زوس و  تدای  يا  لافطا ،  رب  هدـننک  محر  يا  لال ،  تفـصو  رد  منابز  يا  یهلا ، 
 ، لامآ تبقاع و  ارم  يا  لاعفا ،  لامعا و  بیقر  يا  لاقثم ،  رذ  دـننک ،  باسح  يا  لاق ،  لیق و  زا  هزنم  يا  لاجد ،  دـنبوک  يا  لاعف ، 

لوبق یلو  لباق ،  متـسین  هچرگ  لماک ،  امن  ار  صقان  نیا  لـصاح ،  ارم  ترخآ  اـیند و  يا  لد ،  هاـگ  هیکت  يا  لادـبا ،  زا  هد  رارق  ارم 
يا لد ،  يافش  يا  لد ،  ياود  يا  لد ،  يارب  يا  لد ،  يافو  يا  لد ،  يافـص  يا  لیام ،  تسارت  دوجو  مامت  اب  هک  لباقان ،  نیا  نک 
يا لد ،  يازـس  يا  لد ،  يابرلد  يا  لد ،  ياوآ  يا  لد ،  يادـص  يا  لد ،  يارد  يا  لد ،  يامعم  يا  لد ،  يانعم  يا  لد ،  يـالص 
نک دابآ  لد ،  هناخب  نک  يا  هولج  لد ،  يایمیک  يا  لد ،  يادـخ  يا  لد ،  يالج  يا  لد ،  يـالو  يا  لد ،  يابـص  يا  لد ،  ياـیض 

 . لد هناخ  مخ  نک  دابآ   ، لد هنامیپ  نک  رپ  تقشع  یم  زا  لد ،  هناورپ  زوسب  تقشع  رد  لد ،  هناشاک 
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رد ممدا ،  يارب  فلخان  يدـنزرف  مملاع ،  گنن  میاطخ ،  زا  رذـگب  میاون ،  هلان و  نیا  رب  یفطل  متمادـن ،  قرغ  دوجو  مامت  اـب  یهلا ، 
رود مرامیب ،  راتفرگ و  مراز ،  تسپ و  منامیپ ،  هتـسکش  منایـصع ،  ریـسا  میاعد ،  نک  تباجا  میاون ،  یب  ریقف و  متماـیق ،  زا  تشحو 
مهو راچد  مبات ،  یب  هانگ  راب  ینیگنس  زا  مباوخ ،  تلفغ و  رد  مکلاهم ،  رد  هداتفا  ورف  مناکلاس ،  فص  زا  رود  مرای ،  راید  زا  هداتفا 
رون يا  مرادـن ،  يا  هیام  مرازن ،  يا  هداتفا  مراز ،  راوخ و  متمالم ،  قحتـسم  مناوتان ،  يدـبع  مراتفرگ ،  سفن  هسوسو  هب  مرادـنپ ،  و 

 ، میاطع هدـب  منازاب ،  كاپ  رمز  زا  منازاـب ،  قشع  لـیخ  زا  منارجه ،  درد  زا  ناـشیرپ  مناـبرهم ،  يادـخ  يا  مناـهن ،  رـس  يا  مناـج ، 
 . میاون یب  يدبع  مناسحا ،  يادگ  مراودیما ،  مرادماو ، 
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اردوخ يزیچان  مدـنام ،  زاب  ایلوا  تعافـش  زا  متفاترب ،  رـس  يدومرف  رما  مباوخ ،  رد  لفاغ و  لهاج و  مبات ،  یب  هاـنگ  مرـش  زا  یهلا ، 
تیاطع رب  هدـید  مهاوخن ،  وت  ریغ  مرادـن ،  وت  زج  یئانمت  مراد ،  اه  تیاکح  مبارخ  نطاب  زا  مراد ،  اه  تیاکـش  سفن  رـش  زا  متفای ، 

یب لد و  یب  مراسمرـش ،  هاـنگ  ترثک  زا  مراوس ،  هاـنگ  بکرم  رب  منارفغ ،  ریقف  مراـب ،  یب  یتخرد  مراد ،  تلاـصو  يوزرآ  مراد ، 
هیام يراسمرـش  زج  مزابنا ،  یب  يادـخ  يا  مباتک ،  تسا  هایـس  مباسح ،  زا  تشحو  رد  ملامک ،  لاـمج و  یب  مراز ،  نوبز و  مرارق ، 

يا مزاین ،  زار و  زادگ و  زوس  يا  مرادن ،  هیاپ  منوبز  فیعـض و  مرادـن ،  هیاس  مضحم  مدـع  مرادـن ،  هیامرـس  تلاجخ  ریغ  مرادـن ، 
هک اترـسح  مرادن ،  وربآ  تدزن  هب  مرادن ،  یئوس  هب  هار  مرادن ،  لمع  هرذ  زادنا  هب  مرادـن ،  هاج  مرادـن ،  هآ  زج  مزاون ،  لد  بوبحم 
 ، میاپورـس یب  مبارـس ،  نوچ  يدوجو  مبارخ ،  هک  یفطل  مرادن ،  رای  وت  ریغ  مناج ،  دش  تلذ  راچد  مناور ،  دش  هریت  مرادن ،  شزرا 

هورگ زا  مرادـن ،  یهانپ  تتمحر  ریغ  مرادـن ،  یئاپ  ياج  ناکاپ  عمج  رد  مرادـن ،  یئارـس  تیوک  زج  مرادـن ،  یئاـج  هک  مور  اـجک 
 ، مهار زا  هداتفا  رود  مهآ ،  کشا و  شتآ  رد  مقایتشا ،  هدیـسر  جوا  هب  مقارف ،  دش  ینالوط  منامناخ ،  یب  يا  هدـش  مگ  مناگدولآ ، 

.میانشآ تترضح  اب  یلو  مرادن ،  تقیقح  هب  هار  مراکهبت ،  يا  هدنب  مراکهنگ ،  يدبع  مراتفرگ ،  ینیبدوخ  هاچ  رد 
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رادـید مهاوخ ،  ینتورف  عضاوت و  مهاوخ ،  يراـسکاخ  زجع و  مهاوخ ،  زاـین  زار و  رحـس  هب  مهاوخ ،  تداـبع  لاـح  بش  هب  یهلا ، 
 ، مهاوخ مارح  زا  تمالس  مهاوخ ،  صلاخ  یگدنب  مهاوخ ،  قارف  درد و  زا  یئاهر  مهاوخ ،  لامج 

یلاخ يدوجو  مهاوخ ،  انیب  دید  اونش و  شوگ  مهاوخ ،  ینارون  لد  یکاپ و  مهاوخ ،  هانگ  زا  يرود  مهاوخ ،  ترخآ  ایند و  تیفاع 
ایند فراـخز  زا  يرود  مهاوخ ،  هماـن  یهایـس  ناربـج  مهاوخ ،  هتـشذگ  زا  وفع  مهاوخ .  سفن  ياوـه  زا  يدازآ  مهاوـخ ،  بیع  زا 

نتفرگ رارق  مهاوخ ،  يراسکاخو  زجع  مهاوخ ،  سیلبا  دـنب  زا  تاجن  مهاوخ ،  یلد  هتـسکش  مهاوخ ،  یگدولآ  زا  یکاـپ  مهاوخ ، 
شتآ مهاوخ ،  قشع  رارش  مهاوخ ،  افو  افص و  مهاوخ ،  صالخا  صولخ و  مهاوخ ،  نافراع  هب  نتسویپ  مهاوخ ،  ناقشاع  فص  رد 

 . مهاوخ هناگیب  زا  یئادج  مهاوخ ،  هیلحت  هیلجت و  هیلخت و  قیفوت  مهاوخ ،  تبحم 

ار تائیس  زا  یگتساریپ  تانسح و  هب  یگتسارآ  مراد ،  تساوخرد  ار  اه  یتشز  زا  يرود  مراد ،  وزرآ  ار  یگدنب  هار  رد  نتفرگ  رارق 
لد مناوتان ،  هراچیب و  ملامج ،  باتفآ  زا  مورحم  مباوث ،  زا  هداتفا  رود  مبآ ،  يور  هب  یهاک  رپ  مبابک ،  لد  تقارف  مغ  زا  مراکعمط ، 

 . مناشن یب  لدیب و  مباذع ،  رد  هتسخ و 
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وید زا  مناـج ،  ناـج  يا  مناور ،  تحار  يا  مباـینرد ،  ار  تتمحر  هک  مسرت  مبارطـضا ،  رد  هک  رگنب  مراـتفرگ ،  سفن  دـنبرد  یهلا ، 
متفای امنهار  ار  تنآرق  متفای ،  متساوخ  هچنآ  تتیانع  زا  متفای ،  فیعض  کچوک و  ار  دوخ  منادنخ ،  تفطل  دیون  اب  مناساره ،  سفن 
رصرص داب  ار  رمع  متفای ،  رسیم  ار  تترفغم  هبانا  هبوت و  اب  متفای ،  رتالاواوسام  زا  ار  راوگرزب  ناماما  متفای ،  رترب  همه  زا  ار  تربمایپ  ، 
تدای منابهگن ،  ار  منامیا  منابساپ  لد  رب  سپ  نیا  زا  مناتـسآ ،  يوس  هب  زاورپ  هب  تقـشع  زا  متفای ،  رهوگ  تتمحر  يایرد  زا  متفای ، 

 ، منادان لهاج و  فصو  رد  مناود ،  یشحو  يوهآ  نوچ  تیوک  هب  منامگ ،  شوخ  توفع  تشذگ و  هب  مناج ،  زا  رت  نیریش  لد  رد 
 . منارگن هک  رذگب  مهانگ  زا  منادیمن ،  يروای  رای و  وت  زج 
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 ، مرادن هایـس  همان  زج  مرادن ،  یبلط  تترـضح  زا  مرادـن ،  هار  قیفر  یقیفوت  مرادـن ،  یلمع  مرادـن ،  يرورـس  مرادـن ،  يرون  یهلا ، 
مرـش و زج  مرادـن ،  ینادان  تلفغ و  زج  مرادـن ،  لوبق  لـباق  یلمع  مرادـن ،  تباذـع  زا  یناـما  تفطل  زجب  مرادـن ،  یـسینا  سنوم و 
زا رود  ملاب ،  رز و  لامح و  ملاب ،  هتـسکش  ملاح ،  هتـسخ  يا  هدنب  مرادن .  زاین  زجع و  زج  مرادن ، ناور  یگریت  زج  مرادن ،  تلاجخ 
 ، مراودیما تتمحر  هب  یلو  مراچد ،  هودنا  ترـسح و  هب  مراتفرگ ،  وزرآو  لامآ  هب  مهاگـشیپ ،  دورطم  مهاگرد ،  زا  هدنار  ملامک ، 

هبساحم هب  مراد ،  ان  يا  هدنامرد  مرامس ،  زا  نوریب  يا  هرذ  مراسکاخ ،  تترضح  هب  تبسن  دوجو  مامت  اب  هک  مرآرب ،  نامرح  هاچ  زا 
 . مرارطضا قرغ  مرایتخا ،  یب  تسدیهت و  مرادن ،  يرذع  هچرگ  مراین ، 
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مناوتان تساپس  رکـش و  زا  مباذع ،  رد  تیرود  زا  ممالغ ،  هدنب و  هنیمک  ارت  مماعنا ،  فطل و  نیهر  مناسحا ،  تنم و  نوهرم  یهلا ، 
 ، مشتآ رد  تنارجه  زا  مناهاوخ ،  ار  تترفغم  متافـص ،  هولج  يادگ  مرادن ،  يراک  یهاوخ  رذع  ریغ  مرادـن ،  يراب  تیـصعم  زج  ، 

 . مشواک رد  ار  تتمحر 

ار میلصاح  یب  مناد ،  یم  ار  مینوبز  یچوپ و  منادیم ،  یتسین  نیع  ار  ما  یتسه  مناد ،  یم  ار  میراسمرش  هانگ و  مناد ،  یم  ار  میناوتان 
هدـیزرمآ مناد ،  یم  ار  تیاخـس  مرک و  مناد ،  یم  میوس  هب  ار  تتمحر  ناراـب  مناد ،  یم  سوه  اوه و  هب  ار  مندوب  هدوـلآ  مناد ،  یم 

هب مهاک ،  رپ  نوچ  یتسه  يایرد  هب  مهآ ،  هلان و  هارمه  مهایـس ،  هدنورپ  زا  لولم  همه  نیا  اب  مناد ،  یم  ترخآ  ایند و  رد  ار  مندـش 
تهاگرد كاخب  تلذ  رس  مهانپ ،  نمام و  يا  مهاگن ،  تسه  تتمحر  يروس  هب  مهاج ،  تزع و  یب  مهاوخ ،  رذع  تفطل  هاگـشیپ 

تتمحر میآرد ،  نیا  بناج  هب  هبوت  ياپ  اب  میآردب ،  تینم  هاچ  زا  ات  يرظن  مراذگ ،  یم  تمرک  نماد  رب  ییادـگ  تسد  میاس ،  یم 
 . میراوخ نک  ناربج  میراز ،  هب  رآ 

ص:47

همان تاجانم  ناج : www.Ghaemiyeh.comسنوم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


دیشروخ مقایتشا ،  یم  تسم  ملاح ،  روش و  يادگ  ملالج ،  لامج و  قاتـشم  ملامک ،  دشر و  ناهاوخ  ملاصو ،  ءاقل و  قشاع  یهلا ، 
تریـصب شناد و  قح  ای  منادرگ ،  رـس  ینادان  لهج و  نابایب  رد  هک  مناور ،  رب  ناباتب  ار  تتمحر  رون  مناج ،  زا  هد  عولط  ار  تریـصب 

 ، مرادن تسخ  تلذ و  ریغ  یتفص  مرادن ،  يدب  یتشز و  ریغ  مرادن ،  وت  نارفغ  زج  یتاجن  هار  مرادن ،  يونعم  تردق  توق و  مرادن ، 
 . مرادن تترفغم  هب  ندیسر  زج  ییوزرآ  مرادن ،  یگدنب  زا  يا  هیامرس  مرادن ،  تنکسم  زج  يا  هیام 

رد مرارق ،  یب  نارگن و  مراسمرش ،  تترـضح  زا  مرازآ ،  رد  مدوجو  زا  مراکهنگ ،  هدولآ و  تسیرمع  مراتفرگ ،  تلفغ  بادرگ  رد 
 . مراگدرورپ دنب  متسه  هچره  مراکفا ،  لد  يا  هدرمژپ  مرایتخا ،  یب  يا  هدرم  مراخ ،  وت  ناتسلگ  رد  مرامس ،  زور  زا  تشحو 
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هراوخریش كدوک  نوچ  یناوتان  رئ  ما ،  هراوس  اوه  بکرم  رب  ما ،  هراپ  رگج  یتخبدب  زا  ما ،  هراوهاگ  لفط  نوچ  يدرخ  یب  زا  یهلا 
تمدـخ بارـش  متایح ،  راهم  تتـسدب  يا  ما ،  هراک  همه  يا  ما ،  هراظن  رد  ار  تناسحا  تیانع و  ما ،  هراـچ  تسین  تتمحر  زج  ما ، 

 . مماکرد هزیر 

زا ما ،  هتسب  لد  وت  هب  ما ،  هتساریپ  تدوجو  ریغ  زا  ناج  ما ،  هتسارآ  تقـشع  هب  لد  ما ،  هتخوس  ایح  شتآ  رد  ما ،  هتـسسگ  وت  ریغ  زا 
هتخوس ار  متمارک  ما ،  هتخادنا  هانگ  هاچ  هب  ار  دوخ  ما ،  هتخ  اب  رمع  ما ،  هتخودنین  یلمع  ما ،  هتشذگ  دوخ  زا  ما ،  هتـسر  هللا  يوس  ام 

 ، ما هتخاس  رگید  یلد  وت  اب  هطبار  رد  ما ،  هتخاب  یتسه  وت  قشع  راـمق  رد  ما ،  هتـسب  دوخ  يور  هبرد  ما ،  هتـسشن  تبرغ  جـنک  هب  ما ، 
هب ندیـسر  اـیرب  ما ،  هتخادـنا  تترفغم  راز  کـمن  رد  ار  دوخ  ما ،  هتخاـب  ناـج  رد  وت  قشع  ملع  ما ،  هتـشارفارب  وت  اـب  یتـسود  مچرپ 
 ، ما هتسگن  ایند  زا  لد  ما ،  هتسرن  نت  سفق  رد  زونه  هچرگ  ما ،  هتخوماین  وت  قشع  سرد  زج  ما ،  هتخات  یـشحو  يوهآ  نوچ  تیوک 

هتسجن ار  تتمحر  زج  ما ،  هتس  تسد  تترضح  ریغ  زا  ما ،  هتسب  تفطل  هب  هدید  ما ،  هتسکشرو  يا  هدنب  ما ،  هتـسخ  دوخ  تیدوخ  زا 
ما

ما هیامرس  هیام و  ناهج  ود  رد  ما  هیام  دوب  تسود  يا  وت  قشع 

سبو تسا  قشع  همه  مدوجو  رون  سب  تسا و  قشع  همه  مدرد  يوراد 

ممتام رد  هک  تسا  قشع  مغ  یب  ممدمه  سفن و  مه  دوب  قشع 

قشع تسود  يا  دوب  متاد  ترطف و  قشع  تسود  يا  دوب  متایح  بآ 

قشع ریغ  ناهج  هب  مبیبط  تسین  قشع  ریغ  ناهج  هب  مبیصن  تسین 
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هانگ و هب  م.روم ،  زا  رتمک  تتمظع  تهاگـشیپ  رد  مریبدت ،  دـشابن  مریـصقت ،  رد  قرغ  مریـسا ،  یئاون  یب  مریقف ،  يدـنمدرد  یهلا ، 
توکلم میرح  زا  مرومخم ،  تسم و  تیدوخ  داب  زا  مروجهم ،  یگدنب  تعاط و  زا  مروتـسم ،  تصاخ  ضیف  زا  مروهـشم ، یگدولآ 

 ، ماوت يوک  دـنب  مروجنر ،  هاـنگ  ترثک  زا  مروحـسم ،  اـیند  دـنبیرف  رهاـظ  هب  مرون ،  یب  يدوجو  مروک ،  تقیقح  ندـید  زا  مرود ، 
يوک كاخ  زا  یقولخم  متـسه  هچره  ماوت ،  يونیم  هضور  قشاـع  ماوت ،  يوج  زا  يا  هرطق  ماوت ،  يوب  هب  هدـنز  ماوت ،  يور  دـنمرش 

هب ما ،  هدـنز  تقـشع  هب  ما ،  هدیـشچن  ترفغم  داـب  ریغ  ما ،  هدـیدن  وت  زا  تمحر  زج  ماوت ،  يوجتـسج  رد  نادرگرـس  يا  هرذ  ماوت ، 
ناـج اـب  تترـضح  هب  ار  دوخ  يدـنمزاین  ما ،  هدـنار  دوخ  زا  ار  وت  ریغ  تقیفوت  هب  ما ،  هدـنام  تتمارک  يوـک  رد  ما ،  هدـنیاپ  تتفطل 

 . ما هتشگ  تلامج  وحم  یلو  ما ،  هدنمرش  يراکهنگ  ما ،  هدنام  رد  هک  یتیانع  ما ،  هدیشوین 
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متنم دنمرش  مرود ،  تتمحر  میرح  زا  ممولظم ،  ناطیـش  تراسا  دنب  رد   ، ممورحم يونعم  تمعن  زا  ممومغم ،  هانگ  ترثک  زا  یهلا ، 
تـسین وت  زا  ریغ  میوربآ ،  هدـش  تسد  زا  مرورغ ، اـیر و  زا  شخب  متاـجن  مروـص ،  هخفن  زا  نارگن  مدـیما ،  رگنب  مدـیون ،  يداد و  ، 

متلذ ییاوسر و  زا  هآ  متلجخ ،  زا  ياو  مهانپ ،  یب  مهانگ ،  رد  معوشخ ،  يراسکاخ و  قرغ  معوضخ ،  رد  تهاگـشیپ  هب  میوزرآ ، 
 . متیافک دیامن  یم  تتمحر  یلو  متیصعم ،  اطخ و  هب  هدولآ  متیانج ،  نایصع و  رد  هداتفا  ، 

51

یب متلیـضف ،  یب  تمارک و  یب  متمکح ،  یب  روـن و  یب  متفرعم ،  یب  شناد و  یب  مـتخب ،  هریت  يور و  هیـس  متخبدـب ،  يرارف  یهلا ، 
 ، متبحم زا  دورطم   ، متمارک زا  ادـج  متداـبع ،  زا  رود  متمدـخ ،  زا  یلاـخ  مگنن ،  تـملظ و  رد  متـسپ ،  هدنمرـش و  متـسم ،  شوـه و 
اود مدـنب ،  رد  هک  هد  متاجن  مبلق ،  رب  يرظن  مدنمتـسم ،  ریقف و  مدرد ،  زوس و  یب  مقدـص ،  یب  افـص و  یب  متینم ،  يدوخ و  راتفرگ 

 . مدرد نک 

 ، مبیـصن یب  صاخ  فطل  زا   ، منوریب تریـصب  ریاد  زا  مدـنمک ،  رد  ناطیـش  نوسفا  هب  مباوخ ،  هراـما  سفن  راوهگ  رد  مبارخ ،  هناـخ 
يامنب نم  هب  مناطیـش ،  هسوسو  زا  نک  مدازآ  منارک ،  یب  تمحر  زا  نک  تیانع  میلج ،  یفخ و  كرـش  زا  نک  میاهر  مبیبط ،  ییوت 

مرسح عمط و  رد  مدب ،  يا  هدنب  منوریب ،  میقتسم  طارص  زا  مرود ،  تترضح  زا  مرون ،  یب  تریصب و  یب  متوکلم ،  کلم و  بیاجع 
 . مترسح رد  هتشذگ  زا  ، 
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رکـش و مزیخ ،  یگدـنب  هب  رمع  هیقب  هک  یتیانع  ما ،  هداـتفا  تلذ  كاـخ  هب  ما ،  هداد  وت  ورگ  رد  لد  ما ،  هداـهن  ور  تیوک  هب  یهلا ، 
قحتـسم نیا  میمر ،  ارت  تسپ  دز  تلاجخ  نیا  میظع ،  بر  ریقف  نیا  میحر ،  بر  يا  میرک ،  يالوم  يا  مزیب ،  تهاگـشیپ  هب  ساـپس 

لد يدبع  ما ،  هدنیوپ  تیوس  هب  ما ،  هدنیوج  یبلاط  ما ،  هدنمرـش  هدز و  تلجخ  ما ،  هدـنب  هک  دـیوگن  میحج ،  مزیه  نیا  میمح ،  ران 
زا مربن  ییاج  هب  هر  ما ،  هراچیب  هراوآ و  ممدان ،  بئات و  نیکسم ،  منیهر ،  ار  تناسحا  منیرق ،  هانگ  اب  منیرفغتسم ،  فص  زا  منیمغ ، 
وت نارجه  زا  تسا  كاچ  منتخوس ،  نیبب  قارف  شتآ  رد  منتشیوخ ،  زا  نک  غراف  منزن ،  مد  وت  ریغ  زا  مرخن ،  تتنم  زج  مورن  رد  نیا 

 . ما هدز  تلجخ  دشن  وت  فرص  هک  يرمع  رب  منخس ،  تسین  هبانا  هبوت و  زج  منهریپ ، 
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نک ناوضر  هضور  ملد ،  يافـش  يا  ملد ،  ياود  يا  ملدـبحاص ،  راـی و  يا  ملگ ،  بآ و  نک  نشلگ  ملد ،  ناـج و  رب  يرظن  یهلا ، 
ریسا مدآ ،  هب  ملع  دنزومآ  يا  ملاع ،  دنروآ  دیدپ  يا  ملجخ ،  تترضح  زا  ملیلع ،  ریسا و  ملیلج ،  دنب  ملیلذ ،  يدنمتـسم  ملـصاح ، 

 ، ما هدـناوخ  ار  تنامرف  ما ،  هدامآ  تیگدـنب  هب  ممولظم ،  مدرم  نایم  رد  ممورحم ،  تداـبع  زا  ماوت ،  دـنمدرد  قشاـع و  ماوت ،  فطل 
 ، ما یتسرپ  دوخ  راتفرگ  هک  یفطل  ما ،  یتسپ  رد  هداـتفا  هچرگ  ما ،  یتسم  قشع و  راـید  زا  مرمث ،  یب  یهاـیگ  ما ،  هرهب  یب  يدوجو 

 . متلذ ییاوسر و  زا  هآ  متلجخ ،  زا  ياو  مهانپ ،  یب  مهانگ ،  رد  مبیغ ،  توکلم و  قشاع  مبیع ،  زا  رپ  يدوجو 
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تـسپ كاخ  زا  مریذـپ ،  یم  ار  تنامرف  رما و  مریظن ،  یب  بوبحم  يا  مقیرط ،  يوس  هب  نک  تیادـه  مقیفر ،  امن  ار  تقیفوت  یهلا ، 
يدیـشخب مدرک ،  ینامرفان  يداد  نامرف  مردـقیب ،  تمیق و  یب  مرت ،  کبـس  هاک  زا  مرت ،  کچوک  هرذ  زا  مرت ،  ناوتاـن  روم  زا  مرت ،
يدونـشوخ بلج  مدرکن ،  تفرعم  لیـصحت  مدرکن ،  تعاطا  مدرکن ،  تدابع  مدرک ،  یمارح  هب  کمن  يداد ،  يزور  مدرک ،  هانگ 

لد زا  ترودـک  راـبغ  متفخ ،  رمع  همه  متفر ،  ههاریب  هب  متـسشن ،  دوخ  هاـنگ  هبوت  بآ  اـب  مدربن ،  افـص  قدـص و  هب  هر  مدرکن ،  وت 
 . مدرگ مورحم  تلاصو  هب  ندیسر  زا  مروجهم ،  ینکن  تیانع  رگا  متسج ،  لد  هناخ  رد  ارت  یلو  متفرن ، 

تست هناورپ  ناج  یعمش و  ارم  تست  هناخ  لد  نآ  هک  مراد  یلد 

تست هدادلد  قشاع و  هشیمه  تست  هداب  ماج  هک  مراد  یلد 

تقشع يوب  زا  تفرگرب  توارط  تقشع  يوک  ریسا  مراد  یلد 

دشاب هدنیاپ  وت  قشع  مزب  هب  دشاب  هدنز  تدای  هب  مارد  یلد 

تست می  زا  اما  هرطق  نوچ  دوب  تست  مغ  راتفرگ  مراد  یلد 
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زا زونه  متسم ،  تقشع  داب  زا  متسپ ،  هدناماو و  هچرگ  متسد ،  ریگب  تبحم  زا  متـسویپ ،  وت  فطل  هب  متـسر ،  وت  قشع  ریغ  زا  یهلا ، 
دنب زا  متسرپ ،  تب  متسکش ،  یتخبدب و  رد  متسکش ، نادکمن  مدروخ  کمن  متسب ،  دوخ  يور  هب  تمحر  رد  متسبن ،  یفرط  تدابع 

يراع نابوخ  فاصوا  زا  متسه ،  وت  اب  یلو  متسش ،  تسد  وت  ریغ  زا  متسکش ،  وت  اب  ار  مدهع  متـسخ ،  ار  تئایلوا  لد  متـسرن ،  هانگ 
فورعم هچرگ  متسه ،  هبانا  هبوت و  هب  تهاگشیپ  رد  متسه ،  یلاح  یب  راچد  یگدنب  تعاط و  رد  متـسه ،  یلاخ  تفرعم  زا  متـسه ، 

 ، متسم رس  تدای  زا  متسب ،  ياپ  تیوک  كاخب  متسدیهت ،  يا  هدنب  متسه ،  یهایسور  هب 
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 ، مریجتسم ملعفنم ،  متلفغ ،  رد  متلجخ ،  رد  منیمغ ،  هتسکشرو و  منیکتـسم ،  هداتفا و  منیکـسم ،  هداتفا و  منیکـسم ،  لیلذ و  یهلا ، 
ما هدوساین  تصاخ  تمحر  هاگراب  رد  ما ،  هداتسیان  تدابع  هب  صالخا  هب  راب  کی  ما ،  هدیشچن  یگدنب  تذل  مزیر ،  کشا  مریـسا ، 

 . ما هدرواین  تیوک  هب  يراسمرش  زج  ، 

ریغ میوجن ،  تناسحا  زج  مراد ،  تمادن  کشا  نماد  هب  منیشن ، یم  فسات  هب  مروخ ،  یم  هطوغ  یناشیرپ  رد  موریم ،  ورف  هشیدنا  هب 
وت زا  زج  ینخس  منز ،  مقر  ار  تتمعن  مادک  رکـش  منز ،  ملق  ار  تتمعن  فصو و  مادک  منزن ،  مد  تتمحر  زا  زج  میوبن ،  تفطل  لگ 

مسج و مادک  اب  مونش ،  تیاوآ  شوگ  مادک  اب  منیب ،  تلامج  هدید  مادک  اب  میوگ ،  وت  حدم  نابز  هچ  اب  میوپن ،  وت  هار  زج  میوگن ، 
يا مدورـس ،  ترکذ  يا  مدوب ،  تلع  يا  محور ،  لقیـص  يا  مدوجو ،  رون  يا  مدورطم ،  ناـبوخ  هاـگرد  زا  مزیخ ،  تتمدـخب  ناـج 

 . مدوبن دوب و  همه 
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هدش هایـس  محور ،  هدش  هریت  مشوگ ،  هدش  رک  منابز ،  هدـش  لال  میآرب ،  یهارمگ  هاچ  زا  ات  يرظن  مرمع ،  دـنهد  موادـت  يا  یهلا ، 
دیما  . مدوب زا  مدش  یمن  هدنمرـش  ات  مدوبن ،  شاک  يا  مدوجو ،  هدش  هدولآ  مشود ،  هدـش  نیگنـس  هانگ  زا  مشچ ،  هدـش  روک  مبلق ، 

 ، متیارد لقع و  يا  میکیرات ،  رون  يا  میوزرآ ،  لامآ و  يا   ، می دیما  ان  دـیما  يا  میراز ،  هب  يرآ  ترفغم  میناوخب ،  تمحر  هب  مراد 
خلت زم  ما ،  هدیـشک  نارجه  قارف و  جنر  ما ،  هدنار  دورطم و  ما ،  هدنام  اج  ناوراک  زا  ما ،  هدنام  رد  هراچیب و  ما ،  هدناماو  هدرـسفا و 

هب ار  تناسحا  تتمحر و  لگ  ما ،  هدیرخ  ناج  هب  ار  تقشع  ما ،  هدیرب  همه  زا  دیما  ما ،  هدیدن  يریخ  قولخم  زا  ما ،  هدیشچ  تبرغ 
 . ما هدیئوب  ار  تناسحا  تتمحر و  لگ  ما ،  هدیرخ  ناج 
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ریغ زا  مریگ ،  یمن  هشوـت  تـمرک  زا  ریغ  مرب ،  یمن  تـتنم  زج  يراــب  مود ،  یمن  تیوــس  هـب  زج  مور ،  یمن  تهاگــشیپ  زا  یهلا ، 
نیکـسم و ریقف و  منیچب ،  هشوخ  تناسحا  زا  دیاش  مخرچ ،  یم  تفطل  عمـش  رود  هب  ناس  هناورپ  مرادیمن ،  رب  هرهب  تتفار  تمحر و 

هاچ رد  ما ، هراچیب  هک  یفطل  ما ،  هداـتفا  اـپ  زا  ما ،  هدـش  تسد  زا  متخب ،  هریت  زور و  هایـس  مدـنم ،  درد  زجعو و  ناوتاـن  مدنمتـسم ، 
 . مرادن وت  زج  ییوزرآ  مهاوخن ،  وت  زج  یسک  متکرح ،  زا  هدناماو  متلذ ،  راتفرگ  متریح ، 
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 ، منوبز یئادـگ  تیوک  كاـخب  منونجم  هناوید و  منوـگ ،  هلـال  مرـش  تدـش  زا  منوزفا ،  تخرد  گرب  زا  یتـشز  هرامـش  رد  یهلا ، 
نوچ منز ،  رپ  تیوسب  لمع  شناد و  لاب  اب  منز  نیقی  کلم  رد  اسآ  لـیلخ  هک  یتیاـنع  منوگنرـس ،  اوه  هاـچ  رد  منوخ ،  لد  يدـبع 

زا منز ،  مقر  تقشع  زا  لد  هحفـص  رب  منز ،  مدق  یگدنب  نیمزرـس  رد  منز ،  ملع  تتمحر  تهاگرد  رب  منز ،  مد  تیانث  زا  ناقـشاع 
 . منز ملق  مدوجو  باتک  رب  تتمارک  دوجو و 

دشابن يراک  ماوت  زا  رذع  زجب  دشابن  يراب  تیصعم  زج  ارم 

ار اطخ  رذع و  ره  وت  وا  زا  شخبب  ار  اون  یب  نیا  تهگرد  زا  نارم 

میاطخرپ ملیلذ  مراتفرگ  میاون  یب  مبیرغ  متسدیهت 

متسبب دوخ  يور  هب  تمحر  رد  متسکش  ار  نادکمن  مدروخ  کمن 

مهانگ مرج و  زا  رذگب  تفطل  هب  مهاوخ  رذع  انابرهم  يا  ارت 
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ناـج ییانـشور  يا  ناـسک ،  یب  سینا  يا  ناـفئاخ ،  ناـما  يا  ناـجاتحم ،  توعد  دـننک  تباـجا  يا  ناقاتـشم ،  بلق  روـن  يا  یهلا ، 
 ، ناباتب مبلقرب  ار  تتافص  راونا  ناگرمب ، شخب  تایح  يا  نالد ،  هتسخ  رب  هدننک  مرک  يا  نالاح ،  ناشیرپ  شمارآ  يا  نالدبحاص ، 
ار مبلق  ناسرب ،  لاصو  ناوضر  هب  ار  تا  هدنمرـش  نادرگ ،  رونم  تقیقح  رون  هب  ار  محور  نادرگ ،  عطق  دوخ  ياوسام  اب  ار  ما  هطبار 

.ناشنب تترفغم  هرفس  رس  رب  ار  ادگ  نیا   ، نازوسب تقشع  شتآ  رد 
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ياـنغ يا  ناـهانپ ،  یب  هاـنپ  يا  نادـنم ،  درد  ياود  يا  ناثیغتـسم ،  ثوـغ  يا  ناقـشاع ،  قوـشعم  يا  ناـبحم ،  بوـبحم  يا  یهلا ، 
يا ناگدـشمگ ،  تاجن  يا  ناهارمگ ،  ياـمنهر  يا  نادـنمزاین ،  زاـین  يا  ناـیاون ،  یب  ياون  يا  ناراودـیما ،  دـیما  يا  نادنمتـسم ، 

سینا يا  نارکاذ ،  سیلج  يا  نایادـگ ،  هـب  شخب  اـطع  يا  ناـصلخم ،  هـلبق  يا  ناـصلاخ ،  ناـج  غورف  يا  ناـفراع ،  بـلق  ياـفص 
.نایرگ مشچ  امرف  تمحرم  ناشوج ،  قشع  نک  تیانع  ناوارف ،  تبغر  نک  میاطع  نازوس ،  لد  نیا  رب  یفطل  نارکاش ، 
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برق زا  مرود  نامحر ،  میحر و  يا  ناحبـس ،  میرک  يا  نانم ،  دـنوادخ  يا  ناگدرزآ ،  لد  مهرم  يا  ناگدـنب ،  يـالوم  يا  یهلا ، 
ناهج ود  ره  مغ  زا  نادرگ ،  دوخ  قشع  هناخ  نادرگ ،  كاپ  ایر  گنر  زا  نادرگ ،  داش  ار  ملد  ناراب ،  كاپ  لیخ  زا  میادج  ناناج ، 

.ناشچب نم  رب  تدابع  تاجانم و  تذل  ناسرب ،  تلاصو  برق  ماقمب  ناهرب ،  مسفن  ياوه  زا  نادرگ ،  هدوسآ 
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یمرگلد يا  ناریـسا ،  رواـی  يا  ناـبیرغ ،  سنوم  يا  ناورهار ،  يداـه  يا  ناـجاتحم ،  دـیما  يا  ناـگتخوس ،  لد  دـصقم  يا  یهلا ، 
روـظنم يا  ناگدـنیوج ،  فدـه  يا  ناـیتاجانم ،  غورف  يا  ناـیمن ،  وـت  زا  تـمحر  هـمه  يا  ناـگراوآ ،  نـیعم  يا  نانیـشن ،  یتـشک 

يا نادـصاق ،  دوصقم  يا  ناـفراع ،  فورعم  يا  نایـصاع ،  دنـشخب  يا  نارفغتـسم ،  رون  يا  نافـصا ،  فوـصوم و  يا  ناگدـنیوپ ، 
یب روای  يا  ناریقف ،  هاـگ  هیکت  يا  نـالماک ،  فدـه  يا  ناراد ،  هدـنز  بش  لد  ینـشور  يا  نالـصاو ،  لـصو  يا  نادـباع ،  دوبعم 

 . ناشونب نم  رب  ترفغم  ماج  زا  ناشوپب ،  ار  مناهانگ  ناشوماخ ،  نخس  يا  ناهارمگ ،  ریگتسد  يا  ناروای ،
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ار مدوجو  ناـبیرغ ،  یمرگلد  يا  نافعـضتسم ،  رواـی  يا  ناـهنپ ،  يادـیپ  يا  ناـنابرهم ،  نیرتناـبرهم  يا  ناـقداص ،  دـیما  يا  یهلا ، 
افوکـش تدابع  رد  ار  مناج  نادرگ ،  مارح  باذع  رب  ار  مدوجو  نادرگ ،  هاگرد  ناکاپ  رمز  زا  ارم  نادرگ ،  تفرعم  دیراورم  فدص 

 . نادرگ مماک  رد  قشع  تبحم و  همشچ  زا  نادرگ ،  میقم  تخانش  يوک  رد  ار  ملقع  ياقنع  نادرگ ، 

 ، نادرگ ناروم  نوچ  عضاوت  يراسکاخ و  رد  نادرگ ،  ملاع  لداـع و  ار  لوهج  مولظ و  نیا  نادرگ ،  ناـبوخ  زا  ار  يوخ  تشز  نیا 
نیمزرس زا  ناشوپب ،  تیونعم  هماج  ناشونب ،  مروهط  بارش  نادرگ ،  شنیب  تفرعم و  يایرد  ار  مبلق  نادرگ ،  ناور  تیوک  يوس  هب 

ناسرب متوهال  روشک  هب  ناهرب ،  متوسان  هنودرگ  زا  نازوسب ،  ترفغم  شتآ  هب  ار  مهانگ  مزیه  نایورب ،  تبحم  قشع و  لگ  مدوجو 
رد ناوخ ،  رب  مشوگ  هب  یعجرا  باـطخ  ناتـسب ،  نم  زا  یناویح  حور  نادرگب ،  تصلاـخ  ناگدـنب  زا  نادـنخب ،  تفطل  هاـگرابرد  ، 

 . نادرگ نامهم  تتمحر  میرح 

ص:64

همان تاجانم  ناج : www.Ghaemiyeh.comسنوم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


يا نم ،  يافش  جالع و  يا  نم ،  ياود  درد و  يا  نم ،  يالو  رورس  يا  نم ،  يالوم  دیس و  يا  نم ،  يابیر  رادلد  ربلد و  يا  یهلا ، 
ياتکی دـهاش  يا  نم ،  يادرف  زورما و  يا  نم ،  يادوس  هیامرـس و  يا  نم ،  ياوآ  يا  نم ،  يازفا  حور  راهب  يا  نم ،  ياـفو  اـفص و 

 . نم يارب  دبا  ات  يا  نم ،  ياتمه  یب  يادخ  يا  نم ، 
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يارب ار  مدوجو  نک ،  هدنیاپ  قشع  غورف  هب  ار  مناج  نک ،  هدنز  تفرعم  رون  هب  ار  ملد  نک ،  هدنمرـش  نیا  بیـصن  ار  تتمحر  یهلا ، 
ار مغیت  نک  هدنزوس  ار  ممالک  نک ،  هدنز  میگدرم  لد  نیا  زا  نک ،  هدنرب  تعاط  تدابع و  رد  نک ،  هدنهاوخ  تیدونـشوخ  بذج 

.نک هدنیارس  تقشع  هب  ار  منابز  نک ،  هدنرب 
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نک رابرد  هاگرد و  دنب  نک ،  راربا  نیشنمه  رشحم  هب  نک ،  رارحا  هار  مهار  نک ،  رارسا  زکرم  ملد  نک ،  راونا  طبهم  ما  هنیس  یهلا ، 
زا میادـج  نک ،  راوازـس  تناوضر  تشهب و  هب  نک ،  رادـیب  متلفغ  باوخ  زا  نک ،  راوشد  نمـشد  راـک  نک ،  رایـسب  نم  هب  تفطل  ، 

 . نک راومه  ینعم  ملاع  هب  مندیسر  هار  نک ،  رارشا  قالخا 

تمحر قرغ  امنب  وت  ار  مدوجو  تمارک  يایرد  هب  مزادنا  رد 

مراد وت  زا  نامرد  درد و  افش و  مراد  وت  زا  ناسحا  دوج و  دیما 

میارب ناج  يا  هاوخم  تمحر  زجب  میارس  نیا  كاپ  كاخ  زا  یفک 

ملاع ود  ره  رد  ینم  بولطم  وت  ملاعود  ره  رد  ینم  بوبحم  وت 

تمارک فطل و  نم  هب  يرآ  رگم  تمایق  ات  رد  نیا  زا  تفر  مهاوخن 
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تقشع شتآ  رد  ار  ما  یتسه  نک ،  اقل  لاصو و  تهاگرد  ریقف  نیا  بیصن  نک ،  افوکـش  یگدنب  نشلگ  رد  ار  مدوجو  هچنغ  یهلا ، 
اجرب اپ  مبلق  رد  ار  نامیا  نک ،  اپب  ما  یگدنز  نابایب  رد  تمحر  زا  يا  همیخ  نک ،  انب  قشع  زا  يا  هناخ  مدوجو  نیمزرس  رد  نک ،  انف 

 ، نک ایوگ  تیانث  حدم و  هب  نک ،  ادیـش  دوخب  تبـسن  ار  وا  نک ،  اناد  ار  هراچیب  لهاج  نیا  نک ،  ادوس  تتمحر  اب  ار  مدوجو  نک ، 
 . نک ایرد  تفرعم  شناد و  زا  ار  ملد 
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اوقت رون  هب  نک ،  مظفح  درذـگب  وت  دای  یب  مرمع  هکنیا  زا  نک ،  مزاین  یب  تناسحا  اـب  نک ،  مبیـصن  ترخآ  اـیند و  تداعـس  یهلا ، 
ياوه يوریپ  زا  نک ،  مروک  دوخ  ریغ  ندـید  زا  نک ،  مرود  اه  یتشز  زا  نک ،  مقرغ  تمحر  نارک  یب  ياـیرد  رد  نک ،  ما  هتـسارآ 

تینم و زا  نک ،  متـسم  لاصو  بارـش  زا  نک ،  مدازآ  یناف  يایند  هب  يدـنب  ياـپ  زا  نک ،  مدراو  ناـکین  عمج  هب  نک ،  میاـهر  سفن 
ترون نک ،  ملصاح  ار  تشهب  نک ،  ملماک  کلاس  نک ،  ملصاو  فراع  نک ،  متـسه  انف  ماقم  هب  ندناسر  اب  نک ،  متـسین  ینیب  دوخ 

 ، نک مفراع  تایعقاو  هب  نک ،  مزراب  تدابع  تعاط و  رد   ، نک ملسب  تقشع  هار  رد  نک ،  ملگ  بآ و  نشلگ  نوچ  نک ،  ملد  غارچ 
رد نک ،  مرفاک  دوخ  ریغ  هب  نک ،  مرکاش  تمعن  ره  هب  نک ،  مبـساک  قیاقح  هب  تبـسن  نک ،  مداش  توفع  اـب  نک ،  ممداـن  هاـنگ  زا 

 . نک مرباص  بئاصم 
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 . نک دای  لاوحا  همه  رد  ارم  نک ،  دابآ  تقـشع  یم  زا  ملد  نک ،  داش  تیدونـشوخ  مالعا  اـب  نک ،  دازآ  تیدوخ  دـیق  زا  ارم  یهلا ، 
رد مدنمتداعـس  نک ،  روشرپ  ملد  نک ،  روظنم  ناگدـنب  فص  رد  نک ،  روشحم  نیحلاص  اـب  نک ،  ریخ  عبنم  ارم  نک ،  رـش  زا  مرود 
 ، نک نوگلگ  سوه  اوه و  اب  گـنج  رد  نک ،  نونجم  دوخ  قشع  زا  نک ،  رود  هب  مشیوخ  زا   ، نک رون  قرغ  مناـج  نک ،  روشن  زور 
نک مئاد  رادیاپ و  قشع  رد  نک ،  ممان  گنن و  زا  دازآ  نک ،  مماج  رد  تبحم  بارش  نک ،  مبیصن  ار  تفطل  نک ،  مبیبط  ار  تتمحر 

سوه تراسا  زا  نک ،  اضر  يوک  میقم  نک ، شوه  تواکذ و  لها  ارم  نک ،  شوگ  رد  میگدـنب  هقلح  نک ،  نشلگ  مدوجو  نابایب  ، 
 ، نک داـش  ار  شداـشان  رطاـخ  نک ،  دازآ  ار  اـیند  ریـسا  نیا  نک ،  كاـپ  ار  هدولآ  نیا  نک ،  باریـس  ار  قـشع  هنـشت  نیا  نک ،  اـهر 

شرع ار  ملد  نک ،  هدیپس  تتافص  يافص  زا  ار  مهایـس  بلق  نک ،  رپ  تبحم  يادص  زا  ار  مشوگ  نک .  اوسر  نیا  لماش  ار  تتمحر 
 . نک اطع  تریصب  جوا  ارم  نک ،  كاپ  منورد  زا  هللاوسام  گنز  نک ،  تفرعم 
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میاج نک ،  اوسر  تقشع  رد  ارم  نک ،  اور  متجاح  نک ،  رود  نم  زا  ار  ناطیش  نک ،  رون  يایرد  مناج  نک ،  رورس  قرغ  ملد  یهلا ، 
زا نیـسح  تا  هدـنب  زا  نیـسح ،  تا  هدنمرـش  زا  ار  هراـپ  قرو  نیا  نک .  اود  مقارف  درد  نک ،  افـص  زا  رپ  منطاـب  نک ،  اواـملا  تـنج 
وا زا  ار  تئایلوا  نک ،  لوبق  تفطل  هاگ  رد  هب  نیسح ،  تیاون  یب  زا  نیسح ،  تریجتسم  زا  نیسح ، تنیکسم  زا  نیسح ،  تا  هدنیوج 

 . نک روشحم  دمحم  لآ  دمحم و  اب  ترخآ  ایند و  رد  نک ،  دونشوخ 
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كاـخ راـبغ  ناـبرق  مناـج  ناور و  حور و  يا  وت ،  يادوس  رد  ما  یتـسه  يا  وت ،  يارب  مدوجو  يا  وت ،  يادـف  مناـج  ورـس  يا   ، یهلا
يا وت ،  ياـیرد  نوچ  تمحر  زا  يا  هرطق  نارداـم  رهم  يا  وت ،  ياـبیز  خر  وـحم  مدوـجو  همه  يا  وـت ،  يادیـش  ملد  يا  وـت ،  يارس 

 . وت ياضر  رد  مدرگ  یناف  وت ،  يارب  مهاوخب  مهاوخ  هچنآ  هک  نک  تیانع  وت ،  ياود  زا  افش  ار  مدرد 
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هدـنیور يا  هاـم ،  رهم و  هدـنزورفا  رب  يا   ، هاـج زع و  بحاـص  يا  هاپـس ،  ارت  یتسه  ازجا  يا  هاوگ ،  وت  رب  تادوجوم  همه  يا  یهلا ، 
هاـچ زا  فـسوی  هدـنروآرب  يا  هآ ،  هلاـن و  هدیـسر  تراـبرد  هـب  يا  هاـنگ ،  هدـنزرمآ  يا  هاـگ ،  حبـص  رد  رجف  هدنفاکـش  يا  هاـیگ ، 

كاپ يا  هار ،  هدنهد  ناشن  يا  هابت ،  ار  نادنمزاین  يا  هایـس ،  بش و  هدنیادز  يا  هابت ،  دـش  مرمع  هاوخ ،  رذـع  ما  هدـمآ  ترابردـب  ،
الج هناقشاع  ياه  هنارت  هب  ار  منایب  هد ،  افص  تدوجو  رون  هب  ار  ما  هنیس  هاگرحـس ،  رد  مزاین  زار و  يا  هایـس ،  هدنورپ  زا  هانگ  هدننک 
دازآ میال  زا  هد ،  اقل  میرحب  مهار  هد ،  انف  شخب و  تاجن  ما  یتسه  زا  هد ،  افش  ار  مدرد  هد ،  ءایض  تترـضحب  قشع  زا  ار  مناج  هد ، 

 . هد الص  تلاصو  ماقم  هب  هد ،  افو  ار  مدهع  هد ،  الاو  یتفرعم  هد ،  الاب  یماقم  هد ،  اود  ار  مدنمدرد  هد ،  الا  ماقم  نک و 
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سفن وید  هب  تبسن  هد ،  راک  متعاط  تدابع و  زا  هد ، راب  تتمحر  هاگـشیپ  هب  ارم  هد ،  رارق  ار  تقـشع  جنگ  مدوجو  هناریو  رد  یهلا ، 
 ، هد ران  زا  تاجن  نک و  اطع  متشهب  هد ،  راهب  ار  مدوجو  ناتسمز  هد ،  راثیا  حور  ار  هداتفا  نیا  هد ،  رادلد  هب  ار  لد  تولخ  هد ،  راکنا 
هد زاورپ  متفرعم  نامسآ  هب  هد ،  زاوآ  تتمحر  هب  هد ،  زامن  هب  مقیفوت  هد ،  زار  هنیجنگ  ار  ملد  هد ،  زادگ  زوس و  ار  نیکسم  هدنب  نیا 

 . هد زاین  زار و  لاح  رحس  تقو  هب  هد ،  زارد  يرمع  تعاط  تدابع و  رد  هد ،  زازعا  تتزع  رانک  رد  ، 

مراک تسزوس  هلان و  اون و  مرای  نارجه  مغ  مراتفرگ 

مهانگ نایصع و  قرغ  اپارس  مهایسور  اون و  یب  يریسا 

تسین يا  هیامرس  یگدنمرش  زجب  تسین  يا  هیام  تلذ  ریغ  متسدب 

قشع نشلگ  رد  ارم  هد  تماقا  قشع  نشور  مزب  هب  مهار  هدب 

زیوآرد تعاط  هقلح  مشوگب  زیر  نم  ماک  رد  تتمحر  بارش 
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هد تریـصب  ار  هدرک  بارخ  لد  هناخ  نیا  هد ،  تمارک  ار  تفرعم  کلم  زا  مورحم  نیا  هد ،  تزع  ار  هتـسشن  تلذ  كاخب  نیا  یهلا ، 
ار هتـسشن  مغ  رد  رپ  لاـب و  یب  نیا  هد ،  تیمح  ییاـنیب و  ار  هتـسکش  لد  لـفاغ  يا  هد ،  تیعم  ننمحربا  ار  هتـسکشرو  بیرغ  نـیا  ، 

 . هد تیانع  فطل و 

هد مراک  هد ،  مهار  تترضحب  هد ،  مهآ  هلان و  هد ،  محوتفلا  حتف  هد ،  مناحیر  حور و  هد ،  میداش  هد ،  میراوخ  زا  يدازآ  هد ،  میرای 
یبیغ ياهدادـما  زا  ار  هتـسخ  نیا  بلق  هد ،  مناوضر  هضور  تفطلب  هد ،  مراـب  تتمحر  سدـق و  میرح  رد  هد ،  متاـجن  یناـشیرپ  زا  ، 

 ، هد ینـشور  توکلم  ملاع  رون  هب  ار  مدوجو  هد ،  رارق  ترخآ  همدـقم  ار  میایند  هد ،  قیفوت  وا  هب  ار  یـشرع  لئاسم  مهف  هد ،  بیـصن 
 . هد ياج  تفطل  رفس  رانک  رد  ارم 
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نیـسح هتفخن ،  هصغ  زا  ما  هدید  هدرب ،  ار  ما  هیامرـس  ناطیـش  هدروخ ،  هنایروم  نوچ  ار  مرابتعا  هانگ  هدرمژپ ،  مبلف  هدرـسفا ،  محور 
رب تتمحر  هب  هدیـشچن ،  تقـشع  بارـش  زا  هدیـسرن ،  تلاصو  هب  هدـیدن ،  وت  زا  تبحم  فطل و  زج  هدـیرب ،  وت  ریغ  زا  لد  نیکـسم 

.هدرپ رتس و  زادنا  رد  شهانگ 
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بلق هتخورفا ،  تقـشع  هلعـش  لاح  لها  لد  رد  هتخوس ،  تقارف  زا  یتسه  ناج  هتخود ،  تتیاـنع  هب  تادوجوم  هدـید  هک  يا  یهلا ، 
لیلذ نیا  هد ،  تردق  ار  فیعض  نیا  هتخوماین ،  تخانش  تفرعم و  زج  نایانیب  لد  هتخودنین ،  تتبحم  قشع و  زج  نافراع  ناقاتـشم و 
ربارب رد  ار  زیچان  نیا  هد ،  تمـصع  هانگ  ربارب  رد  ار  هدنب  نیا  هد ،  تیمح  ار  دـبع  نیا  هد ،  تمرکم  ار  رادـقم  یب  نیا  هد ،  تزع  ار 

.هد توطس  سفن  وید 
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هب یتیاور ،  تا  هدارا  زا  عنص  راثآ  يا  یتیآ ،  تتیاهن  یب  شناد  زا  ینامـسآ  بتک  يا  یتیاکح ،  تتردق  زا  یتسه  ناهج  يا  یهلا ، 
هار زا  ار  تخبدب  هارمگ  نیا  یتیانع ،  نیشن  كاخ  ریقف  نیا  هب  یتیامح  هدناماو  زجاع  نیا  زا  یتیاکـش  مراد  سفن  رـش  زا  تهاگـشیپ 

اوقت و لها  یئاـقآ ،  دیـس و  هک  يا  یئاـج ،  هدـب  ار  تیوک  ریحتم  یئافـش ،  ار  تنارجه  راـمیب  یئاود ،  ار  تدـنمرد   . یتیادـه فطل 
.یئاطخ هدنشوپ  هک  يا  یئاطع ،  تدنمزاین  رب  یئافص ،  تمحر و  نیع  یئافو ، 
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رد يداد ،  مماـعط  یگنـسرگ  رد  يداد ،  مکاـشوپ  یگنهرب  رد  يداد ،  متزع  يراوخ  تلذ و  رد  يداد ،  میافـش  يراـمیب  رد  یهلا ، 
رقف و رد  يداد ،  ملزنم  یگراوآ  رد  يداد ،  مترثـک  یئاـهنت  تدـحو و  رد  يداد ،  متفرعم  یناداـن  لـهج و  رد  يداد ،  مبآ  یگنـشت 

تدابع تعاط و  رد  يداد ،  متمعن  يدـنمزاین  رد  يداد ،  مباوج  تاجانم  اعد و  رد  يداد ،  میرای  یناوتاـنرد  يداد ،  میاـنغ  يرادـن 
 . يداد مترفغم   ، هبانا هبوت و  تقو  هب  يداد ،  متمه 
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 ، يداد تعاـط  قـیفوت  يداد ،  تکرب  يزور و  يداد ،  تیفاـع  تمالـس و  يداد ،  تمارک  تلیـضف و  يداد ،  تمعن  نـم  هـب  یهلا ، 
 ، يداد تبیصم  رد  یئابیکش  يداد ،  تبحم  زا  یصالخ  يداد ،  تیاده  تمعن  يداد ف  تیارد  لقع و  يداد ،  تیلوئـسم  هفیظو و 

هداـتفا نیا  رب  یتیاـنع ،  ناوتاـن  نیا  رب  یمرک ،  ریقف  نیا  رب  مه  نوـنکا  يداد ،  تـمحر  ترفغم و  يداد ،  تـبحم  زوـس و  زا  رپ  یلد 
تقـشع هناخیم  زا  زج  یئوزرآ ،  تسین  ارم  ینم ،  نابرهم  يـالوم  ینم ،  ناـج  ینم ،  رواد  ینم ،  رواـی  ینم ،  يادـخ  هک  يا  یتفار ، 

 . یئوبس
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 ، يدرک انب  ار  ترخآ  هناخ  ناکاپان  باذـع  ناکاپ و  رجا  يارب  هک  نآ  يا  يدرک ،  اـپب  ار  یتسه  تمظع  اـب  هناـخ  هک  نآ  يا  یهلا ، 
يا يدرک ،  الص  هب  فرـشم  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناگدنب  هک  نآ  يا  يدرک ،  اغوغ  تتردق  راثآ  نداد  ناشن  رد  هک  نآ  يا 

 ، يدرک اهدژا  نیبوچ  ياصع  يدرک ،  الو  تبرش  ناقـشاع  مماک  رد  يدرک ،  انف  ار  ناراکمتـس  يدرک ،  افو  تیاه  هدعو  هب  هک  نآ 
يدرک ایض  رون و  زا  رپ  نافراع  بلق 

دشاب وت  يوب  زا  هدنز  مماشم  دشاب  وت  يوک  هتفشآ  ملد 

متسد اپ و  یب  يا  هدنب  هچ  رگا  متسه  وت  ماج  یم  زا  تسم  یکی 

وت یئوت  نم  رای  رادلد و  لد و  وت  یئوت  نم  رای  ماش  سینا 

رگید يار  مرادن  تیار  زجب  رگید  ياج  رد  نیا  زا  تفر  مهاوخن 

ناهانپ یب  هانپ  يا  ایادخ  ناهانگ  طخ  مرتفد  زا  يوشب 
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امنب منطاب  رب  ار  دوخ  یتسه ،  همیخ  هدـننک  اپب  يا  یتسپ ،  الاب و  رب  طیحم  يا  یتسین ،  راید  زا  تادوجوم  هدـنروآ  دوجوب  يا  یهلا ، 
 ، یفئاخ ناما  ینیکسم ،  تردق  یفیعض ،  توق  یناوتان ،  ناوت  يرطضم ،  هانپ  يا ،  هراوآ  يداه  يا ،  هراچیب  هراچ  يا  یتسیک ،  هک 

ترفغمو تمحر  هب  زج  ار  راـکهنگ  و  ینارن ،  فـطل  رد  زا  ار  ادـگ  هک  يا  تـیارب ،  تماـیق  باذـع  را  یتاـجن ،  ناطیـش  رـش  زا  ارم 
 . ینایب تسین  وت  زا  وفع  تساوخ  رد  زج  ارم  یناوخن ، 

ص:82
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افـش ار  يرامیب  یـشاب ،  هدادن  باوج  ار  يا  هلان  یـشاب ،  هدرک  درط  ار  يدنمزاین  یـشاب ،  هدنار  رد  زا  ار  یئادگ  درادن  هقباس  یهلا ، 
 ، يدنار تتمحر  هرفـس  رانک  زا  ار  دوجوم  مادک  یـشاب ،  هدرکن  دازآ  ار  يریـسا  یـشاب ،  هدومنن  باجتـسم  ار  یئاعد  یـشاب ،  هدادن 
ار لامک  دشر و  هار  يدومرف ،  تیانع  دوب  شقیال  هچنآ  ار  يدوجوم  ره  هک  يا  يدادن ،  هار  ترـضحم  هب  ار  دنمزاین  يادـگ  مادـک 
هب محر  هناـخ  کـیرات  در  ار  هـفطن  هـک  يزیزع  يا  يدوـمن ،  تیادـه  دوـب ،  شقیـال  هـک  یهار  رد  ار  وا  و  يدرک ،  زاـب  شیور  هـب 

یتسادیپ اما  یناهنپ  هچرگ  یتساوخ ،  دوخ  سدـق  میرح  هب  ار  نانآ  یتساریپ ،  اهیگدولآ  زا  ار  تئایلوا  دوجو  یتسارآ ،  ابیز  یتروص 
 . یتساج رب  تا  هدارا  هب  یتسه  یتس ،  ایلع  ءامسا  بحاص  یتسازفا ،  حور  تقشع  ، 

تسین راک  ددم  وت  قشع  مغ  زج  تسین  رادلد  ربلد و  ماوت  ریغ 

يا هدرمژپ  نم  راهب  حور  يا  هدرسفا  نم  رای  روای و 

هآ کشا و  زجب  هیام  ارم  تسین  هاوخ  رذع  ماوت  هاگرد  رد  رب 

بیصن یب  موش  تسود  يدبا  ات  بیبح  يا  ارم  وت  يریذپن  رگ 

اطع فطل و  همشچ  ارم  وت  يا  اود  نک  تمارک  زا  ارم  درد 

ص:83
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روش یئوت ،  ما  هیاـم  هیامرـس و  یئوت ،  مدـیما  وزرآ و  یئوت ، مبیبـط  اود و  یئوت ،  مروظنم  هرظاـن و  یئوت ،  مبیبـح  بوبحم و  یهلا ، 
مرک و يایرد  یئوت ،  میاطخ  هدـنیوش  یئوت ،  منایـصع  هدـننک  كاپ  یئوت ،  مترفغم  شزرمآ و  یئوت ،  مبیـصن  انغ و  یئوت ،  مطاـشن 

لوا یئوت ،  مفطل  تفار و  یئوت ،  منامیپ  دهع و  یئوت ،  منامرد  درد و  یئوت ،  ملاصو  برق و  یئوت ،  منارجه  قارف و  یئوت ،  متمحر 
 . یئوت مرتفد  نایاپ  و 

نادنمتسم ياود  وراد و  نادنمدرد ،  درد  مهرم  يا 

نادنمزآ بولق  دیما  نادنمزاین  لد  رون  يا 

میوشب ملد  زا  مغ  هک  دیاش  میوگ  وت  اب  هک  ارم  تسیدرد 

تیاکح یسب  مدب  لاح  زا  تیاکش  دوخ  دوجوز  مراد 

نامیپ تسکش  مهنگ  گنس  نایصع  تشذگ و  اطخ  هب  مرمع 

مهایسور راوخ و  هدنمرش و  مهانگ  تلالض و  هاچ  رد 

تسا یلاح  عضو و  هچ  نیا  رس  هب  مکاخ  تسا  یلاخ  هرامه  لمعز  متسد  راک  دشابن  اوه  سفن و  زج  راب  یب  تخرد  لثم  هب  متسه 

منادن یهرمگ  طخ  زا  ریغ  مناج  هتفرگ  الب  نافوط 

متسم ربک و  رورغ و  ماج  زا  متسپ  ناوتان و  هداتفا و 

دمرس میرک  يا  نم  هب  یفطل  دب  متریس  تشز و  همه  میوخ 

نم نا  هدنام  حالص  هار  زا  نم  ما  هدنار  هدابع  عمج  زا 

هتشگ هریچ  لقع  هب  سیلبا  هتشگ  هریت  هانگز  مبلق 

نم ما  هتسکش  لد  هدرمژپ و  نم  ما  هتسخ  راز و  هتشگرس و 

مراد وت  تمدخ  تین  دوخ  مراد  وت  تمحر  هب  هدید  کن 

هد متمه  ناوت و  قیف و  وت  هد  متمارک  افو  بر ز  ای 

نک مرب  رد  سابل  وفع  زا  نک  مرک  ماوت  رد  نیکسم 

ص:84
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

